
Conteúdo
1 10 sticks de cola quente com purpurinas douradas
2 10 sticks de cola quente com purpurinas prateadas
3 36 sticks de cola quente transparentes 

1 cartão de garantia 

Informações gerais
Ler e guardar o manual 
de instruções

Este manual de instruções  
pertence a estes sticks de cola 
quente. Ele contém informações  
importantes sobre a respetiva 
utilização e manuseamento. Para 
facilitar a compreensão, os sticks de 
cola quente serão designados de 
seguida de apenas “sticks”.  
Leia atentamente o manual de  
instruções, especialmente as  
indicações de segurança, antes de 
utilizar os sticks. A inobservância 
deste manual de instruções pode 
originar ferimentos graves no 
utilizador ou danos nos sticks. Este 
manual de instruções baseia-se 
nas normas e nos regulamentos 
válidos na União Europeia. Em caso 
de utilização no estrangeiro, tenha 
igualmente em consideração as 
diretivas e as leis específicas dos 
 

respetivos países. Guarde o manual 
de instruções para uma utilização 
posterior. Se entregar os sticks  
a terceiros, entregue também 
impreterivelmente este manual  
de instruções.
Este manual de instruções está 
igualmente disponível para  
download em 
www.wachsmuth-krogmann.com

Explicação dos símbolos
Os seguintes símbolos e palavras 
de advertência são utilizados  
neste manual de instruções  
e na embalagem.

AVISO!

Esta palavra de advertência 
designa um perigo com um grau  
de risco médio que, se não for  
evitado, pode ter como  
consequência a morte ou  
ferimentos graves.

NOTA!

Este símbolo dá-lhe informações 
suplementares úteis sobre  
o manuseamento.
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Segurança
Utilização correta

Os sticks destinam-se à 
utilização exclusiva com 
os modelos KV-JQ101-G  
e KV-JQ101-P e com  
pistolas de cola quente 
que utilizem sticks com 
um diâmetro de 7 mm. 
Para colar materiais 
como papel, madeira, 
cartão, plástico, couro, 
cerâmica, vidro, têxtil, 
metal, cortiça, etc.  
Eles são adequados  
apenas para o uso  
privado e não para  
o setor comercial.
Utilize os sticks apenas 
como descrito neste 
manual de instruções.  
 
 
 

Qualquer outro tipo de 
utilização é considerado 
incorreto e pode  
originar danos materiais 
ou mesmo ferimentos.  
Os sticks não são 
nenhum brinquedo.  
O fabricante ou o  
fornecedor não  
assumem qualquer 
responsabilidade por 
danos resultantes de 
uma utilização incorreta 
ou inadequada.
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Indicações de 
segurança

AVISO!

 Mantenha o material  
da embalagem, as  
películas de proteção  
e as peças pequenas  
previstas para o  
processamento fora  
do alcance das crianças, 
pois existe o perigo de 
asfixia.

AVISO!

Perigo de 
queimaduras! 

A cola fica muito quente 
durante a utilização  
e também não arrefece 
imediatamente após  
a utilização.
Evite o contacto direto  
da pele e dos olhos com 
a cola durante e  
imediatamente após  
a utilização. Durante os 
trabalhos, use óculos  
de proteção, luvas  
e outro vestuário de  
proteção. Se se  
queimar ou se a cola 
quente entrar em  
contacto com os olhos, 
lave imediatamente a 
zona afetada com água 
fria durante 15 minutos.  
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Não tente remover a cola 
derretida. Consulte um 
médico.
Tape a pele queimada 
com um penso limpo ou 
uma ligadura limpa.
Aguarde que a cola  
arrefeça e endureça até 
lhe tocar.

AVISO!

Perigo para a saúde!

A cola e o material  
quentes podem dar  
origem a vapores  
nocivos para a saúde.
- Não inale os vapores 

produzidos durante os 
trabalhos de colagem. 
Assegure uma  
ventilação suficiente.  
Se não estiver  
garantida uma  
ventilação suficiente, 
utilize uma proteção  
respiratória durante  
a utilização.
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- Se inalar vapores  
acidentalmente,  
procure rapidamente 
ar fresco. Consulte um 
médico se não se sentir 
bem.

- Se a cola entrar em  
contacto com a boca, 
lave com água  
abundante. Consulte 
um médico em caso  
de indisposição.

- Lave bem as peças de 
roupa que tenham 
entrado em contacto 
com a cola.

AVISO!

Perigo de incêndio  
e danos

Um manuseamento 
incorreto dos sticks  
pode provocar danos  
e inclusivamente  
incêndios.
- Utilize os sticks  

preferencialmente  
apenas com materiais 
como papel, madeira, 
cartão, plástico, couro, 
cerâmica, vidro, têxtil, 
metal ou cortiça.  
Certifique-se de que  
o material que  
pretende colar está 
limpo, seco e isento  
de gordura ou óleo.
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- A temperatura 
ambiente e dos  
materiais a colar não 
pode ser inferior a +5 °C 
nem superior a +50 °C.

- Não utilize solventes 
inflamáveis para limpar 
as áreas de colagem.

- Se a cola atear fogo, 
vista um vestuário  
de proteção adequado 
e coloque uma  
proteção respiratória 
antes de apagar  
o fogo.

Utilização

AVISO!

Perigo de ferimentos 
e danos!

- Leia as indicações 
de segurança que se 
encontram no início 
deste manual de  
instruções antes de 
utilizar os sticks na sua 
pistola de cola quente.

- Observe as indicações 
que constam do manual 
de instruções da sua  
pistola de cola quente 
para utilizar os sticks.

Armazenamento

Guarde os sticks  
num local seco, fresco  
e bem ventilado, fora  
do alcance das crianças.

Dados técnicos

Temperatura de fusão: 
80 - 90 °C

Dimensões 
Sticks de cola (ø x I):  
aprox. 7 mm x 100 mm

WKNF8916
Ref. n.º: 0752

Eliminação
Eliminar a embalagem

Elimine a  
embalagem,  
separando os seus 
componentes.  
Deite o papel  
e o cartão no  
ecoponto do papel 
e as películas no 
ecoponto para  
plásticos.
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