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Descriere produs: Adeziv monocomponent pe bază de dispersie-acrilică pentru construcţii.  

Mod de ambalare: cartuș PE conținut 310 ml, 12 buc / bax 

Culoare: transparent (după uscarea completă)  

Caracteristici:  

 fără conţinut de solvent organic 

 aderenţă iniţială rapidă, lipire finală puternică 

 rezistenţă la UV și intemperii 

 la suprafeţe neuniforme 

 se poate vopsi, lăcui 

 pentru suprafeţe interioare sau exterioare 

 transparent 

 inodor 

 nu este toxic 

 Atenţie: La aplicare materialul este alb, devenind transparent doar după întărire. 

Domeniul de utilizare: 

 Lipirea diferitelor  materiale decorative, de construcţii pe suprafețe absorbante 

 Pentru lemn (scări, glafuri de fereastră, lambriuri, şipci), panouri de polistiren, tavanuri false  

 Placări cu plăci din lemn, piatră sau beton 

 Pentru cărămidă, beton,  suprafeţe de gips, aluminiu eloxat, faianţe, PVC dur, etc. 

 Plăci de polistiren 

 În interior sau exterior 

 Contraindicat pentru suprafeţele bituminoase, PE, PP, PTFE, marmură, piatră naturală, 

metale netratate 

Mod de utilizare: 

Se va aplica cu pistol de presare manual sau pneumatic. 

Cel puţin una dintre suprafeţe să fie 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 şerpuită, ori pe substrat ori pe materialul de lipit. La aplicare se 

poate folosi gletieră zimțată. Se va aplica obligatoriu pe marginile elementelor de lipit. Elementele 

de lipit se vor potrivi riguros, apoi se apasă. Pe suprafeţe verticale potrivirea se va face de sus în 

jos. 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 +23 oC şi 50% umiditate relativă. Valorile sunt influențate de factori de mediu, 

tipul și caracteristicile suprafeței. 

Înainte de uscare 

Densitate (DIN EN ISO 2811-1):                                                        1,06 +/- 0,03 g/cm3    

Pelicularizare:                                                                                     15 min 

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

Valabilitate (în ambalaj original, nedesfăcut între +50C - +400C):     24 luni 

După uscare 

Duritate Shore A:                                                                                 35 +/- 5 

Scădere în volum (DIN EN ISO 10563):                                             max. 40% 

Rezistența termică:                                                                               -250C - +800C 

Măsuri de siguranță: 

Nu este produs periculos. 

A nu se lăsa la îndemâna 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. 

 

 


