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 COMPAKT – adeziv montaj  
 

 

DESCRIERE 

COMPAKT adeziv montaj este un adeziv monocomponent pe bază de cauciuc sintetic în solvenţi organici. 

Adezivul este folosit pentru diverse lucrări de asamblare și de finisare în construcții. 

 

UTILIZARE 

Aplicații  Proprietăți                                                 

lipirea unei game largi de materiale de 

construcţii la cele mai multe suprafețe tipice, 

cum ar fi: beton, ipsos, PAL, lemn, plăci din 

ipsos, cărămidă 

aderenţă iniţială rapidă şi durabilă 

lipirea de plinte, praguri, panouri de pardoseală, 

plăci ceramice 

îmbinare flexibilă 

lipirea elementelor decorative din lemn, gips, 

plută, PAL, metal, pietre, polistiren extrudat 

rezistență finală ridicată 

lipirea de vată minerală și de sticlă aderență excelentă 

prinderea covoarelor, mochetelor şi pardoselilor 

din PVC de podea  

rezistent la umiditate 

 

CONDIȚII DE APLICARE 

Temperatura de aplicare +10°C ÷ +30°C 

Temperatura optimă de lipire +15°C ÷ +20°C 

Umiditatea relativă optimă 60% 

 

UTILIZARE 

Înainte de aplicare, consultaţi Fişa tehnică de siguranţă. 

1. Pregătirea suprafeței 

• Suprafetele lipite trebuie să fie netede, uscate, fără contaminări și substanțe care împiedică aderența  

2. Pregătirea produsului 

• Se taie duza la diametrul dorit, se taie capătul cartușului și se înşurubează duza. Introduceţi cartuşul 

în pistolul aplicator. 

3. Aplicarea 

• Aplicați adeziv în pete sau benzi pe întreaga suprafață de lipire.  

• După aplicare, uniți elementele şi apăsaţi puternic și uniform, apoi aşteptaţi 3-5 minute și apăsați din 

nou puternic și uniform.  

• Poziția elementului poate fi ușor corectată fără deconectare timp de 2-3 minute după conectare. 

4. Operații după aplicarea completă 

• Curățare: înainte de întărire cu acetonă sau benzină, după întărire mecanic. 

• A NU SE SPĂLA MÂINILE CU SOLVENȚI. 

5. Observații/ restricții 

• Se recomandă teste de aderenţă înainte de aplicare.  

• A se evita contactul cu apa până când adezivul este întărit complet.  

• Nu este recomandat pentru PE, PP, teflon, suprafețe permanent umede. 



   
         

2 

• La lipirea elementelor de polistiren – se aplică adezivul economic, la intervale mari, în fâşii subţiri, 

asigurând presiune şi ventilaţie.  

• Nu este recomandat pentru elementele din polistiren subţiri (în timpul întăririi adezivul poate afecta 

uşor suprafața).  

• Nu este adecvat pentru suprafețe sensibile la solvent. 

 

DATE TEHNICE 

Culoare  

Bej  + 

 

Neîntărit  Valoare 

Componenta de bază: Cauciuc sintetic în solvenţi 

organici 

+ 

Componentă solidă 79 ± 2% 

Densitate 1,4 ± 0,1 g/ml 

Timp de prelucrare (în funcție de condițiile ambientale 

și de proprietățile suprafețelor de suport) 

4 - 8 min 

Timp de întărire completă (în condiții normale) 48 h 

Randament 350-500 g/m2 

Inflamabilitate  + 

 

Întărit Valoare 

Rezistența termică -200C - +600C                  

Inflamabilitate după întărire - 

Toți acești parametri sunt obținuți prin teste de laborator în concordanță cu standardele interne de producție 

și condițiile de întărire a spumei (de ex., ambientul, temperatura suprafeței, calitatea echipamentelor folosite și 

respectarea instrucțiunilor de aplicare a produsului). 

 

TRANSPORT ȘI DEPOZITARE 

Termenul de valabilitate este de 12 de luni de la data de fabricației, în condiţiile în care este depozitat în 

ambalajul original sigilat, la temperatură de la +5°C până la +25°C, într-un loc uscat, protejat de îngheț şi de 

căldură excesivă.  

  

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 depozitat în conformitate cu normele de depozitare a substanţelor 

inflamabile. 

Informații detaliate sunt incluse în Fișa cu date de securitate. Toate informațiile scrise sau orale, 

recomandările și instrucțiunile sunt date în funcție de cunoștințele noastre cele mai bune, teste și experiență, cu 

bună-credință și în conformitate cu principiile producătorului. Fiecare utilizator al acestui material va asigura în 

orice mod posibil, inclusiv verificarea produsului final în condiții adecvate, cu privire la caracterul adecvat al 

materialelor furnizate pentru scopurile propuse. Producătorul nu este răspunzător pentru pierderile suferite ca 

urmare a aplicării incorecte sau eronate a materialelor producătorului. 

 


