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PREZENTARE ŞI PERFORMANŢE: 
Adeziv pe bază de poliacetat de vinil în dispersie apoasă, plastifianţi, materiale de umplutura şi aditivi de finisare. Produsul aderă 
foarte bine la suportul pregătit corespunzător, prezintă o capacitate de umectare foarte bună, se aplică uşor şi se usucă repede. 
Asamblările realizate prezintă rezistenţă la tracţiune şi uzură. 
 

UTILIZARE: 
Adeziv  pentru lipirea lemnului, hârtiei, textilelor, ceramicii. 
 

DATE TEHNICE: 
Conţinut de nevolatile; % masic : 40 ± 2 
Densitate, (23±0,5) ⁰C, g/cm³ 1,05 - 1,22 
Culoare 
Uscare 

alb 
max. 2 ore 
Se vor mentine conditiile de aplicare pana la uscarea totala;  

 
 

APLICARE / MOD DE UTILIZARE 
Pregătire produs Diluant: apă; 

Diluare: cu 5 – 10% apa; 
Se omogenizează bine înainte de utilizare. 

 

Pregatirea suprafetelor: 
 
Suprafete noi din lemn:  
- se slefuiesc si se desprafuiesc; 
 
Suprafete din lemn lipite in prealabil: 
- se indeparteaza adezivul vechi, pana la suport, prin slefuire si se desprafuiesc. 
 

ATENŢIE:  

 Nerespectarea instructiunilor de aplicare poate modifica aspectul, calitatea si randamentul acoperirii. 

 Producatorul nu isi asuma responsabilitatea in cazul in care nu sunt respectate instructiunile de pe eticheta. 
 

 

Consum cca  0,15  l / mp 
 

Condiţii de aplicare 
Condiţii 

Temp. Umiditate 

produs suprafaţă mediu suprafaţă mediu 

Min-Max. 10-30°C 10-30°C 10-30°C max. 12% max. 70% 
 

Mod de aplicare 
 
 
 
Curăţare echipament de lucru 

Cu pensula sau rola; 
Se aplică pe suprafeţele de lipit, după care acestea se îmbină şi se presează un timp suficient, 
ales funcţie de natura suportului. 
Excesul de adeziv se îndepărtează cu o lavetă sau cu un şpaclu. 
Apă. 

 
 

TERMEN DE VALABILITATE 
18 luni de la data fabricaţiei, în ambalajul original, sigilat, închis etanş, în condiţiile respectării regulilor de transport şi depozitare. 
 

 
 



                                                                                       
 

Datele prezentate se bazează pe testele noastre executate în condiţii standardizate de aplicare şi testare conform ultimelor metodologii , punând în 

evidenţă în mod corect performanţele posibile. Orice  abatere de la condiţiile de aplicare, pregătirea suprafeţei , tehnica de aplicare poate produce 

rezultate diferite. Se recomandă studierea atentă a specificaţiei tehnice pentru detaliile necesare realizării performanţelor optime  precum şi consultarea 
noastra în cazul unor condiţii diferite de cele recomandate.  Sistem de management integrat calitate-mediu certificat conform ISO 9001:2008 si            

ISO 14001:2004  

Această ediţie le înlocuieşte pe toate cele anterioare. Este responsabilitatea clientului de a verifica dacă această fişă este cea mai nouă..  
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AMBALARE, DEPOZITARE, TRANSPORT 

Ambalare P Produsul se ambalează în recipiente din material plastic, închise etanş, ce contin: 0,4 L, 0,8 L, 4 L. 

Transport şi Depozitare În ambalajul original închis etanş, neexpus la intemperii, radiaţii solare sau alte surse de caldură, la 
temperaturi între 5 – 30

0
C. Risc de depreciere prin îngheţ. 

 
 

MĂSURI DE SECURITATE 

 Deşeuri: Reziduurile de produs si ambalaj constituie deseuri si se trateaza conform legislatiei in vigoare. 

 


