
Pag. 1/2  Specificaţii tehnice 10. mai 2019 

MESTER Adeziv Piele și Pantofi 
 

 

Optima Forma Kft.  H-1044 Budapest, Ezred u. 2.  0733 680 738 
 

Descriere produs:    

Adeziv poliuretanic. 

 

Mod de ambalare:  

tub aluminiu de 50 ml, 25 buc/cutie 

 

Culoare:  

transparent 

 

Caracteristici:  

- rezistent la intemperii , la îmbătrânire 

- elasticitate permanentă 

- uz interior și exterior 

- impermeabil, durabil  

 

Domeniul de utilizare: 

- fabricarea și repararea produselor din piele, piele sintetică 

- PVC, gumă, materiale poliuretanice 

- nu se va aplica pe PE, PP, PTFE 

 

Mod de utilizare: 

Se va aplica pe suprafețe curate, lipsite de praf, urme de grăsimi, ulei sau alte impurități. 

Găuriți capătul filetat al tubului cu ajutorul capacului.  

Ambele suprafețe lipite se vor șlefui cu șmirglu și șterge cu aceton. După evaporarea acetonului, 

adezivul se va aplica pe ambele suprafețe în strat subțire cu ajutorul unei pensule. Dacă suprafața 

este foarte absorbantă, peste aproximativ 10 minute se aplică încă un strat de adeziv. După cca. 10-

15 minute elementele de lipit se vor presa puternic aproximativ 30 minute.  

Întărirea completă devine după 48 ore. 

După folosirea adezivului înfiletați capacul pe tub. 

 

Consum specific: 

În funcție de mărimea și neuniformitatea suprafeței. 

 

Instrucțiuni importante:  

Nu lăsați la îndemâna copiilor! Aerisiți încăperea până se simte mirosul tipic al adezivului. 

În timpul aplicării respectaţi normele, directivele şi indicaţiile referitoare la protecţia muncii. 

 

Curățare:  

Adezivul proaspăt se îndepărtează cu Aceton, cel întărit se poate îndepărta doar mecanic. 

 

Date tehnice: 

Înainte de uscare: 

• densitate: 0,86 +/- 0,05 kg/l  

• temperatura de prelucrare: + 5 °C - +25 °C (adeziv, substrat și mediu)  

• timp de valabilitate: 48 luni (între 0 °C - +30 °C, în ambalaj original)  

• timp de uscare completă a adezivului (230C, 50% u.r. ): 48 ore 



Pag. 2/2  Specificaţii tehnice 10. mai 2019 

MESTER Adeziv Piele și Pantofi 
 

 

Optima Forma Kft.  H-1044 Budapest, Ezred u. 2.  0733 680 738 
 

După uscare: 

• rezistență la rupere:  4,5 kg/cm2 

• rezistență termică:  -20 °C - +80 °C 

 

Condiții de siguranță: 

A se folosi doar în încăperi bine aerisite. 

A nu se fuma și mânca în timpul lucrării. 

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.  

Luați în considerare normele de siguranță uzuale pentru substanțele chimice. Informații 

suplimentare importante sunt incluse în fișa tehnică de securitate a produsului. 

Această specificaţie tehnică nu constituie sub nici o formă garanţie privind utilizarea produsului şi 

condiţiile de utilizare. Modul de aplicare trebuie adaptat în fiecare caz la condiţiile particulare de 

lucru. Utilizatorul este sfătuit ca înainte de folosire să se convingă ca materialul corespunde 

scopului dorit, pentru a evita greşelile posibile. Nerespectarea acestei recomandări atrage după sine 

exonerarea producătorului de orice fel de responsabilitate privind calitatea execuţiei. Pentru 

informaţii suplimentare producătorul stă permanent la dispoziţia utilizatorului. 


