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PENOSIL Premium All Exterior SpeedFix 

777 

 
PENOSIL Premium All Exterior SpeedFix 777 - etanșant adeziv cu 

aderență deosebită, pentru uz exterior. Produsul are o aderență foarte bună cu 

cele mai multe substraturi și în special la lipirile inițiale. Potrivit pentru 

suprafețe umede, nu provoacă coroziune pe metale. Adezivul este rezistent la 

UV și la intemperii, poate fi vopsit, nu se contractează în timpul procesului 

de întărire și nu conține componente dăunătoare. 

 

Domenii de utilizare  
Potrivit pentru lipire și etanșare în exterior. Se folosește în construcțiele cu 

necesitate de putere mare de aderență pentru lipirea structurilor de metal, piatră și lemn, 

precum și pentru construcții generale. Aderă bine la cele mai multe materiale de construcție 

cum ar fi lemn, cărămizi, beton, sticlă, cupru, oțel galvanizat, aluminiu etc. Adezivul are 

proprietăți bune de suprimare a vibrațiilor și a zgomotului. 
 

Condiții de aplicare 
Toate suprafețele trebuie să fie fără praf, curățate de murdărie, grăsimi, ulei și apă. 

Temperatura de aplicare de la +5°C până la +40°C. Nu utilizați pentru etanșarea îmbinărilor 

subacvatice. Verificați aderența agentului de etanșare adezivă la substrat înainte de utilizare, 

pentru a vă asigura că produsul este potrivit pentru scopul dorit. Nu folosiți la rosturile de 

piatră naturală. 

 

Instrucţiuni de folosire 

Tăiați capătul filetat al cartușului și înșurubați duza de aplicare pentru a adezivului. Tăiați 

capătul filetat la un unghi de aproximativ 45°, astfel încât să se producă o deschidere 

adecvată pentru aplicare. Așezați cartușul împreună cu aplicatorul în pistol și umpleți duza de 

aplicare cu adeziv etanșant, prin apăsarea repetată a declanșatorului. Aplicați adezivul pe 

suprafață și apoi împreunați prin apăsare suprafețele de lipit. Exercitați presiune mecanică pe 

zona de lipit timp de 2 ore. Pentru îmbinările critice, piesele trebuie menținute sub presiune 

mecanică până când masa de adeziv se usucă complet (a se vedea informații tehnice). Pentru 

a obține o îmbinare curată, utilizați o bandă de mascare înainte de a aplica materialul de 

etanșare adeziv. Scoateți banda înainte finisarea finală a agentului de etanșare adeziv. Viteza 

de uscare depinde de temperatura și umiditatea mediului. Evitați încărcarea termică, 

mecanică și chimică înainte de întărirea finală.. 
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Curățare 
Utilizați solvenți organici, cum ar fi acetona sau alcoolul, pentru a îndepărta etanșantul adeziv 

neîntărit. Etanșantul uscat trebuie îndepărtat mecanic. 

  

Date tehnice 
Proprietăți Unitate măsură Valoare 

Timp uscare la suprafață (+23°C/23% r.h.)  minute 10 

Timp de uscare Mm/24h 3 

Densitate (DIN 53479) g/cm³ 1,55 ± 0,05 

Poprietăți adeziv uscat 

Duritate (A Shore)  60 ± 5 

Rezistența la întindere (ISO 37) N/mm² 3,2 

Modulul de elasticitate la alungire de 100% N/mm² 2,8 

Elongație la punctul de rupere (ISO 37) % 150 ± 10 

Rezistența la temperatură după întărire °C -40 până la +80 
Parametrii menţionați s-au obţinut la +23 °C şi 50% umiditate, dacă nu s-a specificat altfel. 

 

Culori 
Gri 

 

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 
Asigurați o ventilație suficientă în timpul aplicării. Evitați contactul cu pielea și ochii. În 

cazul contactului cu ochii, clătiți imediat cu multă apă și consultați medicul. Foarte 

inflamabil, ține departe din surse de aprindere, foc deschis și nu fumați în apropierea 

produsului. A nu se lasa la indemana copiilor. Mai multe informații sunt disponibile pe fișa 

tehnică de securitate a produsului (SDS).  

 

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

 
 

 

Notă: Instrucțiunile din prezenta documentație se bazează pe testele efectuate de producător și sunt prezentate 

cu bună-credință. Datorită variațiilor materialelor și substraturilor, precum și a diferitelor posibilități de aplicare 

care nu țin de controlul nostru, producătorul nu este responsabil pentru rezultatele obținute. În orice caz, se 

recomandă testarea adecvării produsului la locul de aplicare. 

 


