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Produs 

COMPAKT adeziv polistiren 

Adeziv pentru elemente din polistiren 

• Aderență excelentă  

• Fără solvent 

• Uscare rapidă 

• Ecologic 

 

Ambalare 

1 kg 5 kg 

 

Proprietăţi 

COMPAKT adeziv polistiren este un adeziv pentru lipirea elementelor din polistiren, de ex.: 

plăci decorative de tavan, margini decorative, ecrane în spatele radiatoarelor, panouri izolatoare 

pentru substraturi de construcție tipice, cum ar fi: cărămidă, beton, ciment, ciment și ipsos de 

var, gips carton, lemn, etc. 

 

Pregătirea bazei 

Suprafața trebuie să fie uniformă, uscată și fără orice murdărie, care poate reduce aderența 

produsului. Imprimați substraturile foarte absorbante cu emulsia amorsă. 

 

Aplicare 

Se amestecă bine înainte de utilizare! Adezivul este gata de utilizare. A nu se dilua.  

Înainte de a aplica adezivul a se verifica dacă piesele care urmează să fie lipite se mulează unul 

de altul. Aplicați adeziv ca pete pe stratul de polistiren sau sub forma unor benzi de-a lungul 

pieselor lungi și subțiri. Apăsați partea de substrat și glisați-l ușor pe suprafața pentru a răspândi 

adezivul peste cea mai mare suprafață posibilă. Ștergeți imediat orice exces cu o cârpă umedă 

înainte de a se usca. 

 

Toate informațiile referitoare la produs sunt prevăzute la o temperatură ambientală de +20°C și 

umiditate relativă de 60%. Lucrul în alte condiții va duce la o creștere sau o scădere a timpului 

de uscare a produsului. Munca trebuie efectuată când temperatura ambientală şi la sol oscilează 

între + 10°C şi + 30°C, în timp ce umiditatea relativă nu depășește 80%. 

După lucru, uneltele se curăţă cu apă caldă. 

 

Depozitare 

Depozitați în recipientul original bine închis la temperatura de 5-300C. Protejați de îngheț. 
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Considerente de sigurantă  

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Produs neclasificat ca fiind periculos. 

 

Date tehnice  

Compoziție chimică dispersie de polimeri pe bază de apă 

Culoare/ formă alb 

Miros   slab, specific  

pH    7-8 

Densitate (200C) ~1,6 g/cm3 

Eficienţă  aprox. 300 - 400 g/ m2 (pete), 

aprox. 600 - 700 g/ m2 (spatula) 

Unelte de curăţare apă caldă 

 

Informaţii privind reglementările 

Informaţiile conținute în această fișă tehnică oferă recomandări şi exemple posibile. Informațiile 

furnizate reflectă stadiul actual al cunoștințelor și experienței noastre și nu îl absolvă pe utilizator 

de obligația de a face propriile sale teste pentru a verifica adecvarea produsului pentru scopul 

propus. Producătorul își rezervă dreptul de a modifica aceste informații tehnice fără a informa 

clientul. 

 

 

 

 


