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Descriere produs:    

 Adeziv universal pentru construcţii, pe suprafeţe poroase sau neporoase. 

Mod de ambalare:  

 cartuș PE cu conținut 310 ml, 12 buc / bax 

Culoare:  

 alb  

Caracteristici:  

• fără conţinut de solvent organic, silicon, izocianat 

• rezistenţă la apă şi întemperii 

• pentru netezirea suprafeţelor neuniforme pînă la 15 mm 

• după scare completă se poate șlefui, vopsi 

• pentru suprafeţe interioare sau exterioare 

Domeniul de utilizare: 

• lipirea şipcilor de lemn şi a PVC-ului, 

• pentru uşi, praguri de lemn, lambriuri, 

• placări cu plăci din lemn, piatră sau beton, 

• pentru prefabricate din lemn (PAL, OSB, etc) 

• plăci ceramice, plăci de piatră etc. 

• plăci de polistiren 

Nu se va folosi pe suprafeţe bituminoase, expuse la apă, PE, PP, PTFE, polistiren extrudat, 

marmură, metal nevopsit. 

Mod de utilizare: 

 Se va aplica cu pistol de presare manual sau pneumatic. 

 Cel puţin una dintre suprafeţe va fi absorbantă, poroasă. Se va aplica pe suprafeţe curate, 

lipsite de praf, urme de grăsimi, ulei sau alte impurităţi. Adezivul se va aplica în puncte sau în 

linie șerpuită, ori pe substrat ori pe materialul de lipit. Se va aplica obligatoriu pe marginile 

elementelor de lipit. Elementele de lipit se vor potrivi riguros, apoi se apasă. Eventualele 

corecturi se vor face prin alunecarea elementelor de lipit, se va evita desfacerea. La lipiri pe 

suprafeţe verticale se recomandă fixarea cu suport până la întărirea adezivului. 
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Date tehnice: 

Valorile sunt date la +230C şi 50% umiditate relativă.  

Valorile sunt influențate de factori de mediu, tipul și caracteristicile suprafeței. 

Înainte de uscare 

Densitate (DIN EN ISO2811-1):                                                         1,20 +/- 0,04 g/cm3    

Pelicularizare:                                                                                      10 minute 

Timp de uscare:                                                                                   ≤ 1,5 mm / primele 24 ore 

Temperatura de lucru (material, suprafață și mediu):                         +50C - +400C 

Valabilitate (în ambalaj original, nedesfăcut între +50C - +400C):     18 luni 

După uscare 

Rezistență termică:                                                                               -250C - +800C 

Deformare elastică:                                                                              ˂5% 

Duritate Shore A (DIN 53505):                                                            65 +/- 6 

Scădere în volum (DIN EN ISO 10563):                                              max. 33% 

 

Măsuri de siguranță: 

La contactul cu ochii se va clăti imediat cu apă din abundență timp de 15 minute și se va consulta 

medicul de specialitate. 

A se păstra ferit de contactul cu produse alimentare pe durata uscării.  

A nu se lăsa la îndemăna copiilor! 

A se feri de îngheț! 

Se vor respecta recomandările din Fișa tehnică de securitate. 

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. 


