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Adezivul de montaj  RB-20  Super Glue 
 
Adezivul de montaj Tytan Professional RB-20 Super Glue este un adeziv universal 

pe bază de cauciuc, recomandat pentru lipirea materialelor de construcţii obişnuite, 

utilizate în timpul lucrărilor de finisare şi renovare. Produsul aderă excelent la:   

 beton  

 cărămidă  

 lemn  

 tencuială  

 plastic 

 cărămidă 

 

AVANTAJE  

 

 pentru interior şi exterior 

 formează o îmbinare  rapidă, puternică, durabilă şi permanentă  

 îmbinarea rămâne flexibilă 

 aderenţă excelentă la suprafeţele de construcţii  

 recomandat pentru polistiren  

 rezistent la umiditate 

 nu conţine toluen  

 

UTILIZĂRI  
 

 lipirea şipcilor, a panelurilor şi a plăcilor din plastic (inclusiv PVC rigid) şi lemn  

 plinte, praguri, placi ceramice, panouri pardoseală 

 lipirea chesoanelor, a rozetelor şi cornişelor din ipsos şi poliuretan,  

 lipirea materialelor izolatoare termic şi fonic, polistiren, vată minerală si vată de sticlă 

 covor PVC și mochetă 

 

  

DATE TEHNICE  

 

În ambalajul original:  

Compoziţie:    cauciuc stirenic-butadienic(SBR), răşini sintetice, solvenţi organici  

Culoare şi consistenţă       bej, pastă  

Reziduu solid          73% ± 2%  

Densitate          1,25 ±0,05 g/cm3  

Temperatura de aplicare       +10oC      +30oC  

Temperatura optimă de lipire    +15oC      +20oC  

Umiditatea optimă de lipire 60% 

Timp de lucru          10-15 minute 
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Timp de întărire totală       24-72 ore  

Consum          300-500 g/m2  

Inflamabilitate         inflamabil  

 

Dupa Întărire:  

Rezistenţă termică a îmbinării    de la -20oC la +60oC  

Inflamabilitate  după întărire      - 

 

INSTRUCŢIUNI DE APLICARE  
  

Pregătirea suprafeţei:  

 

Suprafețele ce urmează să fie lipite trebuie să fie nivelate, curățate, uscate, fără praf, rugină, 

materiale vechi, ulei, grăsimi, vopsea și alte substanțe care reduc aderența. Înlăturaţi toate 

materialele vechi de pe suprafaţă înaintea aplicării adezivului, pentru a obţine aderenţa optimă.  

Suprafețele se degresează cel mai bine cu acetonă sau etanol (pentru sticlă, email, metal) sau 

detergent (pentru materiale plastice).Pentru a evita pătarea în jurul rostului și pentru a menține 

cordonul egal, utilizați benzi adezive de protecție care trebuie îndepărtate imediat după finalizarea 

lipirii.  

Pentru majoritatea suprafețelor nu este necesară folosirea unei amorse înainte de aplicarea 

adezivului dar pe anumite suprafețe specifice poate fi necesar să se folosească pentru a îmbunătăți 

aderența 

 

Aplicare: Pentru aplicare folosiți un pistol de silicon.Tăiați ieșirea cartușului și înșurubați vârful 

aplicator. Vârful de aplicare trebuie să fie tăiat la grosimea  rostului pe care doriți să-l umpleți 

Pentru suprafețe neregulate și elemente grele, se recomandă tăierea în V a vârfului aplicator astfel 

încât acesta să poată fi urmărit în timpul aplicării prin înclinarea pistolului. Se recomandă aplicarea 

în puncte sau în linii numai pe una dintre suprafețele care urmează a fi lipite Alăturați cele două 

suprafețe de lipit, apoi separaţi-le. După 5 minute, uniţi din nou suprafeţele, presând puternic, 

uniform pe întreaga suprafaţă de lipit și cu o forță crescătoare.  

Se recomandă testarea înainte de aplicare a compatibilității adezivului cu suprafețele de lipit. Petele 

și urmele de material pot fi îndepărtate înainte de întărire prin ștergere cu acetonă sau benzină –

după   întărire pot fi îndepărtate doar mecanic. 

  
INFORMAŢII LOGISTICE  
  

Cod Produs  Conţinut  Ambalaje  Bucati per box  Bucati Standard per EUR-palet  

10024642 310ml  cartuş  12  1440  
  

Durata de garanţie este de 12 luni de la data fabricaţiei pentru produsele păstrate în ambalajele 

originale care nu au fost deschise. Depozitaţi la temperaturi cuprinse între +5oC şi +25oC. feriţi 

produsul de înghet.  
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INFORMAŢII DESPRE TRANSPORT  
  

Rutier: ADR/RID (trecerea -frontierei):    2 lichide inflamabile, P.G.. II/  

Maritim: IMDG/GGVSee:        Gratuit  

Aerian: ICAO-TI and IATA-DGR:       Gratuit  

UN Number:           1133  

  

MĂSURI DE PRECAUŢIE  
 

Luaţi măsurile de precauţie obişnuite. Pentru informaţii şi detalii consultaţi Fişa de Protecţie, 
disponoibilă la Selena România SRL.  
  
R38    Irită pielea  
R43    Poate cauza sensibilitate la contactul cu pielea   
R52/53 Dăunator pentru organismele acvatice şi poate cauza efecte adverse pe termen lung, în 
mediul acvatic..  
R66    Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.  
  
S2    A nu se lăsa la îndemâna copiilor.  
S9    Păstraţi recipientul în spaţii bine aerisite.  
S16   A se păstra departe de surse de foc – nu fumaţi.   
S24  Evitaţi contactul cu pielea.  
S46   În cazul în care înghiţiţi produsul, apelaţi imediat la serviciul medicului S 51  Utilizaţi numai în 
încăperi cu un bun sistem de aerisire.  
  
Instrucţiuni de depozitare deşeuri:  Resturile de produs precum şi ambalajele golite trebuie aruncate 
în locuri stabilite prin reglementări legale.  
  

Vaporii pot provoca greaţă şi vărsături.  

Simbol:  

Xn - Nociv  

F- Inflamabil   
 
 
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 
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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 


