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Classic Fix  Adeziv de montaj  TYTAN PROFESSIONAL 

Classic FIX este un adeziv transparent de uz general pe bază de cauciuc recomandat pentru lipirea 

materialelor de construcții obișnuite în lucrări de finisare și renovare. Crează o îmbinare flexibilă și 

transparentă. Produsul are o aderență excelentă la materialele de construcții cum sunt:  

 Beton   

 Lemn   

 Caramidă   

 Tencuială  

AVANTAJE  

 Îmbinare transparentă  

 Formeaza o imbinare puternica si permanenta  

 Îmbinare flexibilă  

 Aderență excelentă la materialele e construcţii  

 Pentru uz interior si exterior  

 Rezistent la umezeală  

 Ușor de aplicat  

 Aderență excelentă la majoritatea straturilor suport, poroase și neporoase (foi de metal, plastic 

etc.)   

APLICAȚII  

 Lipirea șipcilor, panourilor din plastic-inclusiv PVC rigid si lemn  

 Lipirea rozetelor, cornișelor din Tencuială sau poliuretan  

 Lipirea vatei minerale si a vatei de sticlă  
 

DATE TEHNICE  

Produs (neîntărit)  
Compoziție:   cauciuc sintetic, rășină, solvent organic  
Culoare si consistență    pastă transparentă  

Densitate      0,89 +/- 0,05 g/cm3   
Rezistența termica dupa intărire: de la -20oC până la +60oC  

 Temperaturi de aplicare    de la +10 C până +30 C  

 Timp de lucru   10-15 min (în funcție de condițiile de mediu și natura stratului suport)  

 Timp de întărire definitiv    3-5 zile  
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INSTRUCTIUNI DE APLICARE  

Pregătirea suprafețelor - toate tipurile de suprafețe trebuie nivelate, curățate de praf și de alți contaminanți 

(rugină, produse pe bază de ulei). Pentru a obține o aderență corespunzătoare îndepărtați toate straturile ce acoperă 

suprafața. Degresați suprafețele de preferat cu etanol sau acetonă (sticlă, metal) sau detergent (plastic).  

Mod de aplicare - tăiați vârful aplicatorului la diametrul necesar, tăiați vârful cartușului și înșurubați aplicatorul. 

Introduceți cartușul în pistol apoi aplicați conținutul în puncte sau fâșii liniare pe una dintre suprafețele care trebuie 

lipită. Uniți suprafețele apoi separați-le. După 3-5 min. uniți suprafețele și presați cu putere și uniform. Timp de 2-3 

min se pot face mici ajustări fără a desprinde suprafețele. Condițiile optime pentru lipire 15-20 oC la o umiditate 

relativă de cca. 60%.  
Este recomandat să se facă teste preliminare înaintea lipirii.  
Curățare – Înainte de întărire, eter de petrol sau acetonă. După întărire, doar mecanic.  
NOTĂ – Evitați contactul cu apa înainte de întărire. Nu aplicați pe suprafețe sensibile la solvent. Toate datele se 

referă la condiții standard (temperatura 20 oC si umiditate 50%). In orice altă situație timpul de întărire poate fi 

diferit.  
  

INFORMATII LOGISTICE  

Cod EAN  Conținut  Ambalare  Unități pe cutie  Unități pe palet  
590 7516 90616 9  310ml  cartridge  12  1440  

  

INFORMAȚII TRANSPORT:  
Rutier:  ADR:  3 lichide inflamabile. Grupa ambalaj: II. Clasa de risc: 3  
Maritime:  IMDG:  Label 3: grupa ambalaj: II; Număr EMS r:F-E,S-D; poluează fauna acvatică  
Aerian:  ICAO / IATA-DGR:  Label 3: grupa ambalaj: II. Denumire: adezivi  
Număr UN:    1133  

  

CONDIȚII DE DEPOZITARE  

Termen de valabilitate 12 luni de la data fabricației în condițiile păstrării în ambalajul original,  nedesfăcut în locuri 

uscate la temperaturi cuprinse între +5 oC și +25 oC. Produsul se depozitează conform reglementărilor privind 

substanțele inflamabile.  
  

 Productivitate      150-300 g/m2  

 Inflamabilitate                  inflamabil înainte de întărire  

 Fracțiuni solide      61% ± 3%  
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MASURI DE PRECAUȚIE  

Măsuri de siguranță. Conține fracțiuni nafta (petrol) parțial hidrotratate. R38 Irită pielea. R48/20 Dăunător: pericol de periclitare gravă a sănătății 
la expunerea prelungită prin inhalare. R52/53 Dăunător pentru organismele acvatice și poate cauza efecte adverse pe termen lung, în mediul 
acvatic. R62 Risc posibil de periclitare a fertilității. R65 Dăunător: poate afecta plămânii în caz de înghițire. R66 Expunerea repetată poate provoca 

uscarea sau crăparea pielii. R67 Vaporii pot provoca greață sau amețeală. S2 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. S7/9 Păstrați recipientul bine închis 
și în spații bine aerisite. S16 A se păstra departe de surse de foc - nu fumați. S24 Evitați contactul cu pielea. S46 În cazul în care înghițiți produsul, 
apelați imediat la serviciul medicului, arătându-i acestuia recipientul sau eticheta produsului. S51 Utilizați numai în încăperi cu un bun sistem de 
aerisire. Reciclați în conformitate cu reglementările legale în vigoare.   
 

Odata cu publicarea acestei Specificatii Tehnice, editiile anterioare nu mai sunt valabile. 

 

Informaţiile din această fişă sunt furnizate pe baza cercetărilor SELENA şi sunt considerate corecte. Totuşi datorită faptului că metodele şi condiţiile 

de utilizare ale produselor nu se află sub controlul nostru, aceste informaţii nu vor fi utilizate ca substitute pentru probele efectuate de clienţi pentru 

a se asigura că produsele SELENA sunt adecvate pentru aplicaţii specifice. Singura garanţie oferită de SELENA este aceea că produsele 

îndeplinesc specificaţiile curente de vânzare. Modalităţile exclusive de despăgubire pentru încălcarea acestei garanţii sunt:  rambursarea 

contravalorii preţului de vânzare sau înlocuirea produsului care nu întruneşte aceste garanţii. SELENA îşi declină orice răspundere pentru daunele 

accidentale. Sugestiile de utilizare a produselor nu vor putea fi considerate motive de încălcare a drepturilor conferite de un anume brevet 
 

  

 


