
 
FIŞĂ TEHNICĂ 

 

PENOSIL Premium StoneFix 827 
 

PENOSIL Premium StoneFix 827 este un adeziv PU mono-component pentru 

fixarea blocurilor de construcție și pietre în timpul lucrărilor de construcții. În 

comparație cu mortarul, PENOSIL Premium StoneFix 827 facilitează realizarea 

zidăriei mai rapid, asigurând un mediu de lucru fără praf și folosind un pistol de 

spumă ca singurul instrument de manipulare a acestui produs. PENOSIL 

Premium StoneFix 827 formează o îmbinare cu adeziv puternic în doar 30 

minute. 

Domenii de utilizare 

Folosit pentru fixarea blocurilor de construcție de bază la pereții interiori de non-

rezistență. Consultați un agent de vânzări, un comerciant sau un arhitect cu privire la compatibilitatea 

cu diverse materiale pe bază de piatră și alte probleme tehnice. 

Condiţii de utilizare 

Temperatura aerului în timpul utilizării, de la -5°C până la +35°C. Temperatura recipientului 

de spumă în timpul utilizării, de la +5°C până la + 25°C, cu cele mai bune rezultate la +20°C. 

Suprafețele trebuie să fie curățate de praf, particule friabile și ulei (grăsimi). 

Condiții de aplicare 

Țineți cutia de spumă în poziție verticală, fixați pistolul pe valva recipientului cu o mână și 

înșurubați tubul de spumă cu cealaltă mână. Asigurați-vă că pistolul nu este îndreptat către 

alte persoane atunci când ste manipulat. Pistolul de aplicare nu trebuie sa fie înșurubat la 

valva recipientului sau recipientul sa fie înșurubat cu valva în jos. După fixarea pistolului, se 

agită de cel puțin 20 de ori înainte de aplicare. Pentru aplicare, întoarceți tubul cu valva in 

jos. Substratul trebuie umezit pentru că spuma se întărește datorită umidității. O suprafață 

umezită asigură rezultate mai bune. La temperaturi sub 5°C, se recomandă tratarea suprafeței 

cu PENOSIL Premium Foam Activator. Debitul de spumă se ajustează cu ajutorul 

declanșatorului. La temperaturi scăzute, recipientul trebuie încălzit pentru a se aplica în 

camere încălzite. Temperatura apei sau aerului nu trebuie să depășească +30°C. PENOSIL 

Premium StoneFix 827 va forma un strat adeziv subțire, după ce este eliberat prin pistolul de 

spumă. Apasă pe ambele suprafețe imediat după ce adezivul s-a răspândit. Adezivul de piatră 

trebuie aplicat atât pe suprafeța verticală cât și cea orizontală. 

Curăţare 

Adezivul neîntărit de poate curăța de pe suprafețe și unelte cu agentul de curățare PENOSIL 

Premium Foam Cleaner. Adezivul întărit se poate îndepărta mecanic, după ce este înmuiat cu 

PENOSIL Premium Foam Remover. Mâinile, hainele și pistolul de spumă se pot curăța de 

adeziv neîntărit cu PENOSIL Premium Cleaning Wipes. 



 
Date tehnice 

 

Caracteristici Unitati Valoare 

Uscare suprafaţă minute 8 - 15 

Uscare completă  ore 24 

Uscare completă (la +5°C, 50% RH) ore 72 

Rezistenţa la foc a spumei întărite  B3 (DIN 4102-1) 

Punct de aprindere a adezivului °C 400 

Rezistenţa la temperatură a spumei întărite °C 
Termen lung: -40 -  +90 

Termen scurt: -40 -  +130 
Valorile menţionate s-au obţinut la 23°C şi 50% umiditate, dacă nu s-a specificat altfel. 

 

Culoare 
Galben deschis 

 

Ambalaj 
Recipient aerosol de 1000ml, conținut de 750ml, 12 recipiente în bax. 

Depozitare 

Depozitaţi şi transportaţi tuburile numai în poziţie verticală. A se păstra într-un mediu uscat și 

răcoros la temperaturi între +5°C şi +30°C. A nu se depozita la temperaturi mai mari de 

+50°C, în apropierea surselor de căldură sau în lumina directă a soarelui. Valabilitate 12 luni 

în ambalajul original, sigilat și depozitat în condițiile optime recomandate. 

Condiții de reciclare 

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

vigoare. 

Măsuri de siguranţă 

Produsul este inflamabil. A se proteja de supraîncălzire și a se ține la distanță de sursele de 

aprindere. Evitați lumina directă soarelui și nu fumați în timpul utilizării. Poate provoca 

sensibilizare prin inhalare și în contact cu pielea. Asigurați o ventilație suficientă în timpul 

aplicării. Purtați ochelari de protecție și mănuși. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Adezivul 

spumă uscat complet poate fi manipulat fără nici un pericol pentru sănătate. Mai multe 

informații sunt disponibile pe fișa tehnică de securitate a produsului (SDS). 

 

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 putem fi răspunzători 

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


