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Descrierea produsului:  

Adeziv pe bază de dispersie, fără solvent organic, ambalat în tub 

Mod de ambalare: 300 g 
Culoare: alb 

Domeniul de utilizare: 

Lipirea diferitelor materiale pe substrat absorbant. Se pot lipi: lemn(trepte, pervaze, lambriuri, șipci), 

plăci de polistiren, plăci de tavan fals, plăci ceramice, elemente metalice, PVC etc. Numai pe suprafețe 

interioare. Nu se va aplica pe suprafețe bituminoase, polietilenă sau polipropilenă. 

Date tehnice:  
Pe bază de: dispersie de copolimeri sintetici, materiale de umplutură 
Densitate: cca. 1,3 g/cm3 
ph : 7-8 
Consum specific: cca. 300-500 g/m2  

Pregătirea suprafețelor: 
Se va aplica pe suprafețe uscate, curate, lipsite de praf, pete de grăsimi și alte impurități. 
Cel puțin una din suprafețele de lipit va trebui să fie absorbantă! 

Mod de utilizare: 
Adezivul se va aplica în pete sau în linie șerpuită pe suprafețe, apoi se voi presa foarte bine cele două materiale 
de lipit. Obiectele de dimensiuni mari și grele se vor spijini până la întărirea perfectă a adezivului. 
Nu se va folosi pe ploaie, la temperaturi sub +5 °C. 
Suprafețele contaminate și uneltele de lucru se vor spăla cu apă imediat după terminarea lucrului. 
Pe durata lucrului se vor respecta regulile elementare de igienă și protecția muncii. 

Păstrare:  în locuri răcoroase, ferrite de îngheț 

Această specificație tehnică nu reprezintă garanție asupra modului și condițiilor de folosire a produsului.  
Modul de folosire se va adapta de la caz la caz, conform condițiilor actuale de lucru. Utilizatorul este îndrumat 
ca înainte de utilizare să se asigure asupra oportunității folosirii produsului, astfel evitânduse problemele 
tehnice. Nerespectarea acestei recomandări atrage după sine exonerarea producătorului de la orice 
răspundere legată de greșeli tehnice. Producătorul asigură consiltații tehnice pentru orice situație. 

Înainte de folosire, utilizatorul este îndrumat să verifice compatibilitatea materialului cu elementele cu care va 
veni în contact (substrat, vopsea, lazură) pentru evitarea unor modificări ulterioare (degradare, decolorare 
etc.). Considerăm deasemenea responsabilitate utilizatorului de a verifica dacă contactul cu alte materiale nu 
va duce la degradarea calităților produsului. În cazurile când se impune, va fi datoria utilizatorului de a se 
informa de la producătorul/distribuitorul acelor produse asupra problemelor de compatibilitate. 


