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Descriere produs: Adeziv pe bază de apă, fără solvenți pentru folii polietilenă (PE). 

 

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

 

Culoare: albastru 

 

Caracteristici:  

 barieră de vapori, 

 după întărire rămâne elastic, rezistent la vapori, 

 aderență excelentă pe folii PE, 

 nu aderă pe suprafețe bituminoase, unele pietre naturale, 

 etanșant și adeziv, 

 uz interior și exterior, 

 vopsibil, 

 fără ftalat și halogeni, 

 emisii extrem de scăzute (Emicode EC1plus) 

 

Domeniul de utilizare: 

Lipirea foliilor din plastic (ex. folii PE) pe orice material de construcții. Excelent pentru lipirea, 

repararea foliilor de acoperiș anticondens (barieră de vapori), foliilor în jurul feresterelor. Aderă 

foarte bine pe folii hidroizolante impermeabile de țesături din polipropilenă. În caz de suprafață 

neabsorbantă se mărește timpul de uscare. 

 

Mod de utilizare: 

Suprafața să fie curată, portabilă, fără urme de ulei, grăsime. Suprafața poate să fie ușor umedă. 

Se folosește cu ajutorul unui pistol manual sau pneumatic la temperaturi între -5⁰C - +40⁰C 

(suprafață și mediu). Se taie din capătul filetat al cartușului şi se înşurubează capacul de evacuare, 

tăiat la capăt în 45˚ în așa fel încât diametrul șnurului să fie cca. 8 mm., iar după netezirea ușoară a 

foliei să rămână doar cca. 2 mm.  

A nu se folosi în spații umede, în contact cu pământ sau sub apă. Pentru compensarea mișcării 

dintre cele două suprafețe, grosimea adezivului să fie cca. 2 mm. A se proteja de îngheț până la 

întărirea completă a materialului. În caz de suprafață neabsorbantă se mărește timpul de uscare. 

Rămășițele materialului proaspăt se pot spăla cu apă. După întărire se poate îndepărta doar pe cale 

mecanică. 

 

Consum specific: 

Cca. 6 metri linear la șnur cu diametru de 8 mm. 

 

Date tehnice: 

Valorile sunt date la +230C şi 50% umiditate relativă.  

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

Densitate (DIN EN ISO 2811-1):                                                       1,15-1,30 g/cm3 

Pelicularizare:                                                                                     cca. 30 min. 

Timp de uscare (pe suprafață absorbantă):                                         1-2 mm/24 ore                                                       

Temperatura de lucru (suprafață și mediu):                                        -50C - +400C 

Valabilitate (în ambalaj original, nedesfăcut între 00C - +250C):       18 luni 

După uscare 

Rezistență termică:                                                                              -250C - +800C 

Scădere în volum (DIN EN ISO 10563):                                            22-30% 

Măsuri de siguranță: 

Conform reglementărilor în vigoare, produsul nu este clasificat ca unul periculos, lucru ce nu 

exclude respectarea întocmai a prevederilor referitoare cu produsele chimice. 

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 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. 


