
 
FIȘĂ TEHNICĂ 

 

PENOSIL Nail&Fix Mirror 936 este un adeziv de 

înaltă calitate, cu un singur component, gata de utilizare, pe bază de cauciuc 

sintetic, pentru lipirea oglinzilor. Are o aderență puternică și imediată și nu 

lasă dungi pe suprafețele verticale. Adezivul se usucă după ce solventul s-a 

evaporat, prin aceasta formând o conexiune puternică și de durată. 

 

Domenii de aplicare 
Folosit pentru instalarea oglinzilor și vitraliilor pe majoritatea suprafețelor. 

Aderă la PAL, aluminiu, fier galvanizat, oțel, beton, cărămidă, etc. Nu 

folosiți pentru lucrările subacvatice sau în zone care sunt în contact 

permanent cu apa. 

 

Condiţii de aplicare 
Toate suprafețele trebuie să fie curate, uscate, fără praf și curățate de murdărie, grăsime și 

praf. Temperatura la aplicare -20°C până la +38°C. Nu este adecvat pentru lipirea 

conexiunilor în mișcare. 

 

Instrucțiuni de aplicare 
Testați aderența pe substrat înainte de utilizare pentru a se asigura că produsul este adecvat 

pentru lucrarea dorită. Tăiați capătul filetat al cartușului și înșurubați duza de dirijarea a 

adezivului. Se taie capătul filetat într-un unghi de 45°, astfel încât să se producă o deschidere 

adecvată pentru aplicare. Puneți cartușul împreună cu aplicatorul în pistol și umpleși duza de 

instalare cu material adeziv, prin apăsarea în mod repetat a declanșatorului pistolului. Pentru 

o îmbinare curată, utilizați bandă de mascare înainte de a aplica materialul. Îndepărtați banda 

înainte de întărirea finală a adezivului. Adezivul poate fi folosit și ca adeziv de contact sau 

adeziv umed pe o singură suprafață (recomandat pentru materiale mai grele sau suprafețele 

care se află sub presiune mecanică). Aderență imediată. 

Contact cu o singură față: Aplicați adezivul pe suprafața care urmează să fie lipită și presați 

suprafețele imediat pentru a obține cel mai bun rezultat. Fixați ferm suprafețele lipite. Suport 

mecanic trebuie să fie instalat timp de cel puțin 24 de ore, de preferință, până la întărirea sa 

finală. Evitați încărcarea termică, mecanică și chimică înainte de întărirea finală. 

Contact dublu față-verso: Aplicați adezivul pe una dintre suprafețele ce urmează a fi lipite, 

apăsați suprafețele ferm și apoi separați. Păstrați suprafețele separat timp de 3-5 minute, în 

funcție de condițiile de cameră, și apoi împreunați ferm suprafețele. Pentru a realiza un 

contact maxim, suprafețele trebuie să fie presate împreună cu fermitate și sprijinite. Suport 

mecanic trebuie instalat cel puțin 24 de ore, de preferință până la întărirea sa finală. 

Evita sarcină termică, mecanică și chimică înainte de întărirea finală.  

 

Curăţare 
Pentru îndepărtarea adezivului neîntărit se vor utiliza şerveţele de curăţare PENOSIL 

Premium Cleaning Wipes, sau solvenţi organici, de exemplu acetonă. Adezivul întărit se 

îndepărtează mecanic. 

 

 

 



 
Date tehnice 

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

 

Culoare 
Maro 
 

Ambalaj 
Cartuş plastic de 310ml, 12 bucăţi în bax. 

 

Depozitare 
Termenul garantat de depozitare – 12 luni de la data de fabricaţie cu condiţia să fie păstrat în 

ambalajul original închis ermetic, într-un loc uscat, la o temperatură de până la +30°C. 

Rezistenţă la îngheţ – până la 5 cicluri de îngheţare/dezgheţare. 
 

Condiții de reciclare 
Goliți complet recipientul și asigurați o reciclare a reziduurilor în acord cu reglementările în 

vigoare. 

 

Măsuri de siguranță 
Pe durata utilizării produsului se va asigura o ventilaţie corespunzătoare. A se păstra în loc 

inaccesibil copiilor. Se va evita contactul substanţei chimice cu pielea şi ochii. În cazul în 

care produsul intră în contact cu ochii, clătiţi bine cu apă şi solicitaţi asistenţă medicală. 

Produsul este extrem de inflamabil, a nu se apropia de surse de aprindere, flăcări deschise şi a 

nu se fuma în apropierea produsului.  

 

Notă: Instrucțiunile din prezenta documentație se bazează pe testele efectuate de către 

producător și sunt prezentate cu bună credință. Din cauza variațiilor de materiale, precum și a 

diferitelor posibilități de aplicare care nu sunt în controlul nostru, nu suntem răspunzători 

pentru rezultatele obținute. Se recomanda testarea produsului înainte de aplicare. 

 

Proprietăţi Unitate Valoare 

Timp formare membrană  minute 0 - 15 

Întărire completă ore 24-72 

Densitate (DIN 53 479-B) g/cm³ 1,16 ± 0,01 

Rezistență la întindere N/mm² ˃2 

Conţinut de materii uscate % 75 - 77 

Consum de material g/m² 400 - 1000 

Rezistenţa la temperatură °C -30°C ...... +60°C 


