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Descriere produs:    

 Etanşeizant șlefuibil pe bază de dispersie acrilică.  

Mod de ambalare:  

 cartuș PE conținut 310 ml; 12 buc / bax 

Culori:  

 frasin/brad, arţar, fag, stejar, cireş, mahon, nuc, wenge, gri deschis 

Caracteristici: 

• Nu conține: ftalați, silicon, halogeni, solvenți 

• Șlefuibil după 12-14 ore 

• Pentru vopsire se poate folosi orice vopsea, lac, lazur pentru lemn. Din cauza diversității mari 

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

• Uz interior, exterior 

• Se poate folosi ca adeziv la obiecte ușoare 

• Inodor după uscare 

• Elasticitate max. 7% 

Domeniul de utilizare:  

 Material pentru rostuit parchet din lemn natur sau tratat. Destinat pentru rostuiri, dar, datorită 

aderenţei excelente poate fi folosit şi ca adeziv la obiecte ușoare. Se poate aplica înainte sau după 

lăcuire, după o uscare de 12 – 14 ore se poate şlefui, este compatibil practic cu orice fel de lac sau 

vopsea din comerţ. Fiind pe bază de poliacrilat, după uscare devine inodor şi va avea o elasticitate 

permanentă în timp.  

Mod de aplicare: 

 Se va aplica cu pistol manual sau pneumatic. Temperatura materialului, substratului și mediului să 

fie între +5 oC - + 40 oC. 

       Se va aplica pe suprafeţe curate, lipsite de impurităţi care împiedică aderenţa şi portante. Praful, 

petele de grăsime sau ulei, eventualele porţiuni neaderernte se vor îndepărta în prealabil.  

 Pregătirea substratului: dacă se foloseşte ca şi adeziv la obiecte ușoare, suprafeţele din ciment se 

vor umecta în prealabil.  

 Rostuirea: materialul se va aplica în mod compact, fără întreruperi şi goluri, apoi se va uniformiza 

/ nivela cu şpaclul.  

 Finisarea rosturilor: după 12-14 ore de uscare la temperatura camerei se poate şlefui.  

 Nu se va aplica pe suprafeţe gudronate sau bituminoase. Nu se va aplica în zone expuse la 

umiditate persistentă.  
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       Materialul proaspăt de pe unelte se poate spăla cu apă, iar cel întărit se poate îndepărta pe cale 

mecanică. 

Dimensiunile rosturilor: 

Pentru a obţine un rost perfect, se vor avea în vedere revenirea elastică maximă permisă a 

materialului şi dimensiunile corecte ale rosturilor. 

Consum specific:  

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

                                                 10 mm x 10 mm = 3 m linear 

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 (EN 1183-1):                                                                       1,7 +/- 0,1 g/cm3 

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

Valabilitate (în ambalaj original, nedesfăcut între +50C - +250C):     24 luni 

După uscare 

Duritate Shore A (EN 868):                                                                 cca. 50 

Scădere în volum (EN 10563):                                                            ˂25% 

Rezistență termică:                                                                               -200C - +800C 

 

Măsuri de siguranţă: 

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 că 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. 


