
 
Fişă Tehnică 

SUPERBOND-PU 

Datele şi instrucţiunile tehnice cuprinse în prezenta fişă tehnică sunt rezultatul cunoaşterii şi experienţei departamentului cercetare - 
dezvoltare  al societăţii, ca şi al folosirii practice a produsului. Recomandările şi propunerile privind utilizarea materialelor sunt făcute fără 
garanţie, în cazul în care condiţiile din momentul aplicării lor sunt în afara controlului firmei noastre. Din acest motiv este răspunderea 
utilizatorului să se asigure că materialul este adecvat pentru aplicarea prevăzută şi condiţiile lucrării. Editarea prezentei fişe tehnice anulează 
orice altă ediţie anterioară pentru acelaşi produs. | Ediţie: 20.12.2021 

 

Adeziv poliuretanic pentru lipiri puternice 
 

Descriere 
 
Adeziv poliuretanic monocomponent, de înaltă 
performanță, fără solvenţi. 

 Aderență puternică la orice tip de materiale de 
construcţii de uz general. 

 Gata de utilizare. 

 Rezistenţă mare la îmbătrânire şi condiţii 
atmosferice.  

 Rezistență la temperaturi de la -30ºC până la 
+80ºC. 

 

Domenii de aplicare 
 
SUPERBOND-PU este utilizat pentru lipiri 
puternice. Are aderență excelentă la lemn, beton, 
aluminiu, plăci ceramice, etc. De asemenea, este 
indicat pentru toate lucrările de tâmplărie şi 
mobilier din lemn. Ideal pentru mici reparaţii. 

 

Caracteristici tehnice 
 
Bază:    poliuretan 

Culoare:   alb 

Formarea peliculei 
superficiale:   25-30 min 

Temperatură de aplicare: de la +5ºC  
la +30ºC 

Aderență:   3,5 Ν/mm
2
  

Rezistență la tracțiune:  14 Ν/mm
2
 

 

Mod de utilizare 
 
1. Suportul 
Suportul trebuie să fie curat şi lipsit de praf, 
materiale friabile, uleiuri, etc. 
Pentru accelerarea lipirii se pulverizează apă pe 
suprafeţele de aplicare. 
 
2. Aplicarea 
Tubul se introduce în pistolul special şi duza se 
taie oblic. 
Adezivul se aplică punctiform sau sub formă de 
benzi, pe o suprafață. Pe urmă, cele două 
suprafețe sunt unite prin presare fermă, sau cu 
ajutorul unui ciocan de cauciuc. 
 
 
 
 
 

Curăţarea: 
Cât timp materialul este încă proaspăt, poate fi 
curățat cu acetonă. După întărire, poate fi 
îndepărtat numai prin mijloace mecanice. 

 

Consum 
 
Consum orientativ: 1 tub /12 metri liniari. 

 

Ambalaj 
 
Tub de 280 ml. 

 

Depozitare – Durată de viață 
 
12 luni de la data fabricaţiei, depozitat în spaţii 
uscate şi protejate de temperaturi ridicate. 

 

Observaţii 
 
Priza iniţială a produsului SUPERBOND-PU, la o 
grosime de 0,1 mm, are loc în 1-2 ore, în funcţie 
de temperatură şi umiditate. Aderența completă se 
dezvoltă în 1-2 zile, în funcție de condiţiile 
ambientale (temperatură, umiditate), de grosimea 
de aplicare şi de tipul aplicării. 
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