ADEZIV POLIURETANIC PENTRU POLISTIREN
Adeziv pentru plăci și profile din polistiren
UTILIZĂRI:
 deziv poliuretanic monocomponent destinat lipirii plăcilor și profilelor din polistiren,
A
Ia interior și exterior. Aderență excelentă pe polistiren, beton, BCA, cărămidă,
mortar, bitum, lemn, plăci aglomerate tip OSB, gips-carton și metal. Este recomandat
pentru lipirea stratului din polistiren în cadrul sistemelor de izolare termică, realizate
conform Ghidului European pentru Agrementarea Tehnică a Sistemelor de lzolare
Termică Exterioară - ETAG 004: 2000. Poate acoperi o suprafață de polistiren lipit
de 15 - 25m2, în funcție de diametrul șnurului aplicat cu pistolul, de numărul de
șnururi aplicate, de tipul și suprafața materialului suport.
MOD DE APLICARE:
 e aplică cu ajutorul pistolului profesional tip NBS, utilizat pentru tuburile de spumă
S
poliuretanică, cât și cu sistemul de aplicat adeziv multidoze (SMART BAG), conform
instrucțiunilor de utilizare ale furnizorului de sistem pe suprafețe solide, curate, fără
praf și grăsimi. Se înșurubează pistolul aplicator pe filetul tubului și se agită
ansamblul spumă-pistol înainte de utilizare (minimum 30 de ori). Adezivul se aplică
pe suprafața suport corespunzătoare suprafeței plăcii, pe contur, Ia 5 cm de margine
și în interiorul conturului, în șnururi succesive, Ia distanțe de circa 30 cm între
acestea. Diametrul recomandat al șnurului aplicat cu pistolul este de 10-12 mm.
Eventualele spații rezultate Ia îmbinarea plăcilor de polistiren se vor umple cu adeziv,
pentru a realiza o izolare eficientă. Panourile se fixează pe poziția finală înainte ca
adezivul să prindă crustă și să înceapă să se întărească (în circa 10 min.).
Temperatura de aplicare: +
 5°C - +35°C.
Aderența finală: 1-3 ore, în funcție de temperatura și umiditatea relativă a mediului
(UR), a suprafețelor pe care se aplică și a tubului. După lipirea finală a plăcilor de
polistiren se realizează fixarea mecanică suplimentară a acestora în stratul de
rezistență al elementului de construcție, cu ajutorul diblurilor din plastic sau metal
(condiție impusă de normele ETAG 004: 2000).
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tub 825 ml

12 buc.
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tub 870 ml

12 buc.

galben

5948966004791

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.

