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1.Compoziţie  
-dispersii apoase de poliacetat de vinil, răsini acrilice, materiale de umplutură, plastifianti, aditivi 

reologici, conservanti, etc. 

 

2. Domeniu de utilizare 
- se foloseste la interior pentru lipirea elementelor usoare din  polistiren, baghete, tavan fals, rozete ; 

 

3. Performante 
-aderă foarte bine la suportul pregătit corespunzător ; 

-se pune în operă usor ; 

-rezistentă ridicată; 

-flexibilitate ridicată; 

 

 

4. Caracteristici tehnice    
NR 

CRT 
CARACTERISTICA 

CONDIŢII DE 

ADMISIBILITATE 

METODA DE 

ÎNCERCARE 

A PRODUS LICHID   

1 Aspect pasta vâscoasă, omogenă vizual 

2 Aspect dupa întărire fără fisuri sau crăpături 

vizibile 
vizual 

3 Densitate (g/cmc) 1.60-1.65 SR EN ISO 2811-1:2011 

4 Vâscozitate (cP) 580-680 SR EN ISO 2431:2012 
5 Timp de peliculă (min) Max.20  Vizual 

6 Timp de întărire (ore) Max. 24   - 

 

5. Mod de utilizare 
Suprafetele  suport si  cele de polistiren  trebuie să fie curate, uscate, fără urme de praf, fără urme 

de grăsimi, uleiuri sau alte impurităti. 

Pregătirea produsului: produsul se aplică ca atare pe elementul de polistiren cu ajutorul unui  

spaclu, grosimea stratului aplicat fiind de max 2 mm. Dupa aplicarea adezivului pe elementul de 

polisiren se lipeste de support prin apăsare manuală. Excesul de adeziv se îndepărtează cu ajutorul unui 

burete umed, înainte ca adezivul să se întărească.   

 

-temperatura de aplicare: minimă +5 ºC; maximă 25ºC 

-curăţarea uneltelor de lucru se face cu apă caldă sau cu apă şi detergent, imediat după întrebuinţare 

 

6. Masuri de securitate 
Deşeuri: Reziduurile uscate se îndepărtează în gunoiul menajer. A nu se arunca la canalizare. A se evita 

aruncarea în mediu 
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7. Ambalare, transport si depozitare 

Ambalare- Produsele se ambalează în cutii din material plastic închise etanş având capacitea de 1.5 kg;  

4 kg 

Depozitare- Temperatura de depozitare şi transport trebuie să fie de min. 5 ºC. Sub această temperatură 

produsele riscă să îngheţe, se depreciază si devin neutilizabile. 

Transport- Transportul produsului se face cu mijloace de transport acoperite. 

 8.  Consum estimat : 6 kg/mp functie de suprafata pe care este aplicat produsul  

9. Valabilitate: 12 luni, în ambalajul original, închis etans  

 


