COMPAKT
ADEZIV MONTAJ TRANSPARENT
Descriere
COMPAKT ADEZIV MONTAJ TRANSPARENT este un adeziv de montaj
monocomponent pe bază de amestec de cauciuc sintetic şi răşini. Este un produs universal,
cu aplicabilitate largă, care creează o îmbinare flexibilă și transparentă/ incoloră. Adezivul
este folosit pentru diverse asamblări și lucrări de finisare în construcții.
Aplicații
• pentru lipirea unei game largi de materiale de construcții pe cele mai multe
suprafețe tipice, cum ar fi: beton, ipsos, PAL, lemn, plăci din ipsos, cărămidă
• lipirea diferitelor elemente de lemn, sticlă, beton, metal și substraturi din plastic
• lipirea elementelor decorative din lemn, gips, plută, PAL, pietre
• lipirea de vată minerală și de sticlă
• lipirea de plinte, praguri, panouri de pardoseală, plăci ceramice
Beneficii
• îmbinare inițială rapidă și durabilă
• îmbinare flexibilă
• rezistență finală ridicată
• îmbinare transparentă
• nu necesită utilizare de primer
• aderență excelentă la majoritatea suprafețelor, atât poroase cât și neporoase
• rezistent la umiditate
Condiții de aplicare
Temperatura de aplicare
+100C - +300C
Temperatura optimă de lipire
+150C - +200C
Umiditatea optimă relativă a aerului 60%
Instrucțiuni de utilizare
Înainte de aplicare, a se citi instrucțiunile din Fișa cu date de securitate.
1. Pregătirea suprafeței
• Suprafețele ce urmează a fi lipite trebuie să fie nivelate, uscate, fără contaminări și
substanțe care împiedică aderența.
• Suprafețele se degresează cel mai bine cu acetonă sau etanol (sticlă, glazură, metal)
sau detergent (materiale sintetice).
2. Pregătirea produsului
• Se taie capătul tubului, se înfiletează vârful tăiat oblic şi se aplică cu ajutorul unui
pistol aplicator.
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3. Aplicarea
• Aplicați adeziv în pete sau benzi pe întreaga suprafață de lipire.
• Uniţi imediat suprafeţele prin presare puternică, mișcându-le puțin prin răsucire,
dezlipiți-le, aşteptaţi apoi 3-5 minute şi apăsaţi-le din nou puternic și uniform.
• Corecția de îmbinare este posibilă în termen de 2-3 minute fără a dezlipi suprafețele.
4. Lucrări după terminarea aplicării
• Curățare: înainte de întărire cu acetonă sau solvent nafta, după întărire, mecanic.
• NU SPĂLAȚI MÂINILE CU SOLVENȚI.
5. Observații / restricție
• Se recomandă teste de aderenţă înainte de aplicare.
• A se evita contactul cu apa cât timp adezivul nu este complet întărit.
• Nu este potrivit pentru spumă de polistiren și alte suprafețe sensibile la solvent.
Date tehnice
Culoare
Transparent

+

Neîntărit
Componentă de bază: amestec de cauciuc
sintetic şi răşini
Componentă solidă
Densitate
Timp de prelucrare (în funcție de condițiile
externe și proprietățile suprafeței)
Timp de întărire completă (în condiții
normale)
Consum
Inflamabilitate

+
61 ± 3 %
0,89 ± 0,05 g/ml
10 – 15 min
72 – 120 h
150 – 300 g/m2
+

Întărit
Rezistență termică
-200C - +600C
Inflamabilitate după întărire
Toți parametrii obținuți se bazează pe teste de laborator în conformitate cu standardele
producătorului și depind în mare măsură de condițiile de întărire a produsului (de ex. ambient,
temperatura la suprafață, calitatea echipamentului folosit și abilitățile persoanei care aplică
produsul).
Transport/ depozitare
Perioada de valabilitate este de 12 luni de la data fabricaţiei, depozitat în ambalajul original
sigilat la temperaturi cuprinse între +50C și +250C, într-un loc uscat, protejat de îngheț și
căldură excesivă.
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Măsuri de siguranță și sănătate
Produsul este inflamabil. Toate lucrările trebuie efectuate în zone bine ventilate, departe de
surse de aprindere. A nu se fuma. Adezivul trebuie să fie depozitat în conformitate cu normele
de depozitare a substanțelor inflamabile. Informații detaliate sunt incluse în Fișa cu date de
securitate.
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