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Descrierea produsului: Etanșant și adeziv pe bază poliuretanică pentru interior și exterior. 

Mod de ambalare: Cartuș Al conținut 310 ml, 12 buc/bax 

(cu capac inferior de siguranță și mănuși de protecție în tija de aplicare) 

Culoare: gri 

Caracteristici: 

• Asigură o lipire și etanșare rapidă și elastică 

• Bază poliuretanică 

• Elasticitate permanentă 

• Aderă la diferite suprafețe din construcție 

• Rezistent la intemperii, umezeală, UV 

• Rezistent la acizi, alcali, uleiuri, solvenți 

• Se poate șlefui mecanic 

• Se poate vopsi cu vopsele pe bază de apă 

• Nu aderă pe PE, PP, PTFE, bitum, suprafață umedă 

Domeniul de utilizare: 

• Pentru montajrea diferitelor elemente de construcție absorbante: etanșarea și lipirea rezistentă la 

apă a lemnului, pietrelor, plăcilor ceramice, elementelor din beton etc.  

• Umple și etanșează neuniformitățile de pe suprefețele de lipit.  

• Aderă excelent și pe suprafețe neabsorbante.  

• Se poate folosi la lipirea plăcilor de gresie și faianță pe beton, parchet, lemn sau metal, pervaze.  

• Etanșare orizontală și verticală a rosturilor în construcție, la rosturi de dilatație. 

• În industria de mașini, vapori, construcții. 

• Uz casnic. 

• Interior și exterior. 

• A nu se folosi la etanșarea structurilor din sticlă, la lipirea oglinzilor 

Mod de utilizare:  

• Se va aplica pe suprafețe uscate, curate, portante și lipsite de elemente neaderente.  

• Cartușul se va tăia la capătul filetului, se va înșuruba tija de aplicare și se va tăia la lățimea 

corespunzătoare în cca. 450.  

• Folosiți mănușile de protecție puse în tija de aplicare! 

• Materialul se va aplica cu pistolul de presare manual sau pneumatic în linie șerpuită la distanță 

de 20 cm. sau în puncte. La suprafețe mari se poate folosi gletieră zimțată. 

• La corectarea adâncimii folosiți șnur de etanșare. Pentru lucrări estetice și exacte la etanșare 

folosiți bandă da mascare. După netezire dar înainte de cinci minute îndepărtați banda. 

Consum specific: 

       La etanșarea rosturilor de: 5 mm x 5 mm = 12 m linear 
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                                                 10 mm x 10 mm = 3 m linear 

                                                  recomandare: lățime = 2 x adâncime 

         La lipire: în funcție de dimensiunea, caracteristicile și denivelarea suprafeței.  

Date tehnice: 

Valorile sunt date la +23 0C şi 50% umiditate relativă.  

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

Înainte de uscare 

Densitate (ISO 1183):                                                                          1,18 g /cm3 

Tipul materialului:                                                                                poliuretan 

Pelicularizare:                                                                                       70 min.     

Timp de uscare:                                                                                    2 mm / primele 24 ore 

Temperature de lucru (material, suprafață, mediu):                             +50C - +350C 

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

După uscare 

Rezistență termică:                                                                                -400C - +800C 

Deformare elastică (ISO 11600):                                                           25% 

Duritate Shore A (ISO 868):                                                                  40                             

Alungire la rupere (ISO 8339):                                                              680% 

Măsuri de siguranță: 

Conține izocianați. 

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Se vor respecta regulile generale de lucru cu produse chimice. 

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

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

Această specificație tehnică nu reprezintă garanție asupra modului și condițiilor de folosire a 

produsului. 

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. 


