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Descriere produs:    

       Adeziv cu solvent pe bază de neopren. 

Mod de ambalare:  

 cartuș PE conținut 310 ml, 12 buc / bax 

Culoare:  

 bej 

Caracteristici:  

• Montaj uşor fără cuie sau şuruburi 

• Conţine solvent organic, pe bază de neopren 

• Fără toluen 

• Cu elasticitate permanentă 

• Se poate vopsi 

• Pentru interior şi exterior  

• Suprafeţe poroase sau neporoase 

• La suprafețe neuniforme până la 8 mm 

• Rezistenţă la apă şi căldură 

• A nu se folosi la PE, PP, teflon(PTFE), sticlă acrilică, bitum 

Domeniul de utilizare: 

 Se poate folosi la aproape toate felurile de materiale de construcţii – lemn, beton, piatră, PVC, 

metale. Pentru lipiri de placaje, plăci decorative, şipci, plăci ceramice, pervaze etc. Nu se va 

folosi la lipire de polistiren și oglindă. 

Mod de utilizare: 

 Se va aplica pe suprafeţe curate, uscate, lipsite de praf, urme de grăsimi, ulei sau alte 

impurităţi. Se va aplica cu pistolul, în puncte sau linie şerpuită. Suprafeţele de lipit se vor 

apăsa laolaltă apoi se vor desface. Se aşteaptă cca. 5 minute pentru evaporarea solventului  dar 

la un strat mai gros de adeziv chiar și 30 minute, apoi se apasă puternic din nou elementele de 

lipit. Se va avea grijă la potrivirea perfectă, întărirea se va face aproape instant, nu se mai pot 

face corecturi. La obiecte grele se recomandă o sprijinire cca. 12 ore. 

 Se vor respecta regulile generale de securitate la lucrul cu produse chimice.   
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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:                                                                                             1,22 g/cm3 

Pelicularizare:                                                                                      cca. 5 min.  

Temperatura de lucru (material, suprafață și mediu):                          +100C - +400C 

Valabilitate (în ambalaj original, nedesfăcut între +50C - +250C):      12 luni 

După uscare 

Rezistență la tracțiune (lemn-lemn, 200C):                                          60 kg/cm2 

Rezistență termică:                                                                               -200C - +1000C 

Măsuri de siguranță: 

Material inflamabil. 

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

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 

A se folosi în locuri bine ventilate. A se proteja ochii și pielea.  

Se vor respecta regulile generale de lucru cu produse chimice.  

Alte informații sunt în fișa tehnică de securitate și pe eticheta 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. 

 


