
 
FIŞĂ TEHNICĂ 

 

PENOSIL Premium All Interior SpeedFix 

697 

 
PENOSIL Premium All Interior SpeedFix 697 adeziv cu o foarte bună 

aderență inițială, adecvat pentru interior, gata de utilizare, pe bază de 

dispersie acrilică. Potrivit pentru lipirea diferitelor materiale, cum ar fi lemn, 

pietre nefinisate, beton, gips-carton, ceramică, diferite tipuri de cărămizi, 

polistiren. Atunci când este întărit, adezivul este rezistent la umezeală și UV 

și poate fi vopsit. 

 

Domenii de utilizare  
Adezivul este destinat utilizării generale și este potrivit pentru șantierele de construcții la 

instalarea panourilor din lemn și gips carton, armarea articulațiilor cu șuruburi și reducerea 

numărul de șuruburi necesar. La lucrările de finisare, pentru instalarea cornișelor de uși și 

podele și a diverselor detalii decorative. Adezivul se recomandă pentru lipirile rigide și, prin 

urmare, nu este adecvat pentru lipirea conexiunilor mobile. Nu utilizați adezivul pentru 

lucrări subacvatice sau în zone care sunt în contact permanent cu apa. Se recomandă un test 

preliminar pentru a asigura compatibilitatea adezivului cu suprafața pe care se aplică. 

 

Condiții de aplicare 
Temperatura de utilizare + 5°C până la + 30°C. În timpul procesului de întărire, adezivul 

emană umezeala, fiind foarte importantă asigurarea unei ventilații suficiente pentru a reduce 

umiditatea. Întărirea poate fi încetinită dacă cele două suprafețele conectate sunt neporoase. 

 

Instrucţiuni de folosire 

Suprafețele trebuie curățate de grăsime, ulei, praf și particule libere. Tăiați capătul filetat al 

cartușului și înșurubați duza de aplicare a adezivului. Tăiați capătul duzei astfel încât să 

formați o deschidere adecvată pentru aplicare. Introduceți cartușul cu duza în pistolul de 

aplicare și umpleți duza cu masă adezivă prin pomparea în mod repetat a declanșatorului. 

Aplicați adezivul pe suprafața piesei care urmează să fie lipită și atașați-o imediat pe substrat. 

Componentele mai ușoare ar trebui să fie sprijinite timp de 2-3 ore, în timp ce piesele mai 

grele și suspendate trebuie să fie susținute până când adezivul este complet uscat. Întărirea 

finală a adezivului depinde de grosimea stratului de adeziv, materialele lipite și umiditatea 

atmosferică. Una dintre suprafețele lipite ar trebui să fie permeabilă la vaporii de apă, pentru 

a permite ca lipirea să se solidifice. După uscarea finală adezivul poate fi vopsit cu vopsea 

acrilică. 

 

Curățare 
Pentru a curăța adezivul neîntărit, utilizați apă. Adezivul întărit poate fi îndepărtat mecanic. 



 
  

Date tehnice 
Proprietăți Unitate măsură Valoare 

Timp  minute 3-5 

Timp uscare la suprafață minute 10 

Timp de uscare mm/24h 2-3 

Densitate g/cm³ 1,3 

Rezistența la temperaturi °C -30 până la +70 
Parametrii menţionați s-au obţinut la +23 °C şi 50% umiditate, dacă nu s-a specificat altfel. 

 

Culori 
Alb. 

 

Ambalare 
Cartuş de 290ml - 12 cartuşe în bax.  

 

Condiţii de depozitare 
Se asigură o perioadă de valabilitate de 12 luni de la data de producție dacă se păstrează în 

loc răcoros şi uscat, în amablajul original, sigilat, la temperaturi între +5°C şi +30°C. 

 

Măsuri de siguranţă 
Evitați contactul cu pielea și ochii. La contactul produsului cu ochii, clătiți imediat ochii 

multă apă și consultați medicul. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 

Informații detaliate privind siguranța sunt disponibile pe fișa tehnică de securitate (SDS). 

 

Condiții de reciclare 
Ambalajele trebuie golite și eliminate în conformitate cu normele și regulile în vigoare. 


