
Continut Art.-Nr. U.A.
310 ml / 353 g 893 100 115 1/12

Ranforsat cu fibre.

Avantaje:
• Datoritã ranforsãrii cu fibrã de sticlã se

obtine o lipiturã foarte puternicã ce
rezistã si la încãrcãri mari.

Rezistentã testatã a lipiturii.

Avantaje:
• Rezistentã la apã D4 conform DIN EN

204 (test nr. 50533042/3) si stabilitate
termicã conform DIN EN 14257 - Watt
91 (test nr. 50533042), testatã de IFT
Rösenheim.

Întãrire rapidã.

Avantaje:
• Timp scurt de reactie si rezistentã ridi-

catã a lipiturii dupã 15 min.
• Permite continuarea rapidã a lucrului.

Alte avantaje:
Lipiturã transparentã.

Domeniu mare de aderentã.
Spumare redusã
Se poate slefui si vopsi.
Rezistentã ridicatã la intemperii si 
îmbãtrânire.
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Domenii de utilizare:
Lipirea rosturilor de montaj în fabricarea ferestrelor din lemn, lipirea la colturi în fabrica-
rea geamurilor si ferestrelor din aluminiu, îmbinarea tocurilor de usi din lemn, umpluturi
de usi, trepte, balustrade, plãci sandwich, fabricarea arcadelor, blaturilor de bucãtãrie,
prelucrare piatrã naturalã, glafuri ferestre, plintã. Recomandat pentru toate tipurile de
lipire a lemnului (în lungul fibrei si perpendicular).
Pentru lipire lemn, metal, aluminiu vopsit, PVC dur, beton, piatra naturalã, Corian, Varicor,
materiale laminate, ceramicã, spume dure din rasinã fenolicã si poliuretan.

Adeziv foarte rezistent ranforsat cu fibrã de sticlã

Date tehnice:

ADEZIV CU FIBRÃ DE STICLÃ
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Articole conexe:
Spatulã pentru adeziv
Art.-Nr. 891 185

Cutit pentru tãiat cartuse: 
Art.-Nr. 715 66 09

Pistol cartuse 310 ml:
Art.-Nr. 891... 

Material de bazã Poliuretan
Timp formare peliculã Suprafatã uscatã: cca 7 min 
(la 20°C si 50% umiditate) Suprafatã umedã: cca 3 min
Timp de întãrire la 20°C Utilizabil dupã:
si o cantitate aplicatã de 200 g/m2 15 min, la materiale fãrã tensiuni

20 min, la lipire lemn masiv
Rezistentã la forfecare prin întindere 17 N/mm2

Temperaturã de lucru +7 ÷ +35°C
Rezistentã la temperaturã -30 ÷ +110°C
Depozitare (la +5 ÷ +25°C) 12 luni


