
Pag. 1/3  Fișa tehnică  

 

MESTER Montage POWER 27 februarie 2021 
 

Optima Forma Kft.  H-1044 Budapest, Ezred u. 2.  +36 1 4303090 

+40 733 680738 
 

 

Descrierea produsului:    

 Adeziv monocomponent, cu putere de lipire instantă rapidă (120 kg/m2) 

Mod de ambalare:  

 cartuș PE conținut 310  ml, 12 buc / bax 

Culoare:  

 alb  

Caracteristici:  

• Adeziv pe bază de dispersie acrilică, uscare fizică 

• Culoare albă 

• Șlefuibil, vopsibil după uscare completă 

• Fără solvent organic, izocianați și silicon 

• Miros: neutru 

• Pentru interior, exterior 

• Nu se deteriorează în timp, rezistență bună la UV 

• Ușor de depozitat 

• Nu poartă semne de pericol 

• Se poate dilua și curăța cu apă 

• Consistență cremoasă, ușor de întins 

• Aderență inițială și finală de excelentă calitate 

• Se poate vopsi cu majoritatea vopselelor pe bază de dispersie sau solvent organic. Din cauza 

diversității mari de vopsele prezente pe piață, totuși se recomandă o vopsire de probă. 

Domenii de utilizare: 

• La lipirea lemnului sau altor produse absorbante (de ex. lambriuri, pervaze, plăci ceramice 

etc.).  

• De asemenea la lipirea șipcilor decorative sau de socluri, profile, plăci de polistiren expandat, 

paneluri de lemn, plăci de ceramică, plăci EPS pe tencuieli. Aderență excelentă pe spumă PU, 

gipscarton și plăci OSB. 

• Nu se va utiliza în băi, pe marmură, piatră naturală, suprafețe bituminoase, suprafețe metalice 

negrunduite sau în medii cu umiditate ridicată. 

• Nu se va folosi la lipirea plăcilor de polistiren extrudate. 
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Consum specific:  

În funcție de dimensiunea, caracteristicile și denivelarea suprafeței.  

Pregătirea substratului: 

Se va aplica pe suprafețe curate, uscate (pot fi ușor umede), portante, lipsite de praf și pete de grăsimi. 

Cel puțin una dintre suprafețele de lipit trebuie să fie absorbantă. Înainte de a aplica adezivul, se vor 

îndepărta eventualele resturi de mortar, impregnanți, pete de vopsea, resturi de adeziv vechi sau alte 

impurități neaderente. Suprafețele puternic absorbante se vor grundui în prealabil cu adeziv diluat cu apă 

1:3.  

Mod de utilizare: 

Se aplică cu pistolul de presare, în puncte sau linie șerpuită la denivelări de max. 8 mm. Nu se va 

acoperi întreaga suprafața de lipit. Se poate întinde cu gletiera zimțată. După formarea pielii pe suprafața 

adezivului, suprafețele de lipit se vor glisa. Corecturi se pot face în vreme scurtă după aplicare. La 

lipirea obiectelor foarte grele este nevoie de susținere mecanică timp de cca. 24 de ore. Resturile de 

adeziv se pot îndepărta cu o rașchetă corespunzătoare. 

Important de reținut:  

Adezivul proaspăt se poate îndepărta cu o cârpă umedă. Uneltele se vor spăla cu apă imediat după 

utilizare. Adezivul întărit se poate îndepărta numai pe cale mecanică. Ele se pot îmbiba cu apă și apoi se 

pot îndepărta pe cale mecanică.  

La lucrări în exterior, folosiți MESTER Acril EXTERIOR la etanșarea obiectelor lipite, pentru a evita 

precipitațiile dintre cele două suprafețe. 

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):                                                         1,30 +/- 0,04 g/cm3    

Pelicularizare:                                                                                      5 minute 

Timp de uscare:                                                                                   2 mm / primele 24 ore 

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

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

Rezistență termică:                                                                               -250C - +800C 

Deformare elastică:                                                                              ˂5% 

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

Scădere în volum (DIN EN ISO 10563):                                              max. 35% 

 

Măsuri de siguranță: 

La contactul cu ochii se va clăti imediat cu apă din abundență 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 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 aigure aupra  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. 

 


