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Descrierea produsului:  

Adeziv pe bază de dispersie, fără solvent organic, pentru utilizare pe suprafețe interioare, cu uz specific 

pentru lipirea elementelor din polistiren sau spumă compactă de PU. 
 

Mod de ambalare:  

Tuburi de 400 g        
 

Culoare: alb 
 

 

Domeniul de utilizare: 

Mester Adeziv Deco este recomandat la lipirea profilelor de polistiren, rozetelor, plăcilor decorative 

(stiropor, spumă compacta de PU etc).  
 

 

 

 Date tehnice:  

 Pe bază de: dispersie de termopolimer, material de umplutură, material de compactare 

 ph: cca. 8-9 

 Densitate: cca. 1,7 g/cm3 

 Consum specific: cca. 12-20 ml/tub 

 
 

Pregătirea suprafețelor: 

Se va aplica pe suprafețe uscate, fără urme de praf sau pete de grăsimi. Înainte de utilizare de pe 

substrat se vor îndepărta eventualele urme de tapet, resturi de mortar sau vopsea exfoliată sau 

neaderentă. Crăpăturile, găurile sau neuniformitățile substratului se vor corecta înainte de aplicarea 

adezivului. Pe suprafețe cu absorbanță ridicată se recomandă o grunduire prealabilă cu etanșeizant 

diluat. 

 

Mod de utilizare: 

Înainte de utilizare tubul se va presa de mai multe ori. Adezivul se va aplica în puncte sau linie șerpuită 

în mod uniform. Obiectele de greutate mai mare se vor fixa până la întărirea adezivului. 

 
 

Adezivul neîntărit se poate șterge cu o cârpă umedă.  

Nu se va folosi la temperaturi sub + 5 C° (mediul ambiant și suprafețele de lipit). 

Uneltele se vor spăla cu apă imediat după utilizare. 

 

Păstrare: În locuri răcoroase, ferite de îngheț! Tubul se va închide ermetic după utilizare. 

Observații: Capacitatea de reacție a materialului depinde de temperatură și umiditatea relativă, 

respectiv de capacitatea de absorbție al substratului. Temperaturile joase și umiditatea ridicată vor 

întârzia pelicularizarea și întărirea adezivului. 
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 Această specificație tehnică nu reprezintă garanție asupra modului și condițiilor de folosire a 

produsului.  Modul de folosire se va adapta de la caz la caz, conform condițiilor actuale de lucru. 

Utilizatorul este îndrumat ca înainte de utilizare să se asigure asupra oportunității folosirii produsului, 

astfel evitânduse problemele tehnice. Nerespectarea acestei recomandări atrage după sine exonerarea 

producătorului de la orice răspundere legată de greșeli tehnice. Producătorul asigură consultații tehnice 

pentru orice situație. 

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. 


