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FIŞĂ TEHNICĂ 
 

PENOSIL Premium Polystyrol FixFoam 
877 (manuală) 
 
Un adeziv poliuretanic pentru fixarea şi lipirea panourilor de izolaţie pe faţade şi fundaţii şi fixarea plăcilor 
pe pereţii interiori. Spuma adezivă are calităţi excelente la lipire şi etanşare. Are aderenţă bună la 
majoritatea materialelor de constucţie, cu excepţia teflonului, polietilenei şi suprafeţelor de silicon. Întărit, 
adezivul este un bun izolator termic şi fonic. A se ţine departe de razele UV şi lumina soarelui. 
 

Domenii de utilizare 

Utilizat pentru instalarea de panouri de izolaţie din polistiren (EPS sau XPS), pe faţade şi fundaţ ii ale unor 
noi lucrări de construcţii, precum şi pentru izolarea clădirilor vechi. Pentru fixarea vatei minerale,  
instalarea şi izolarea acoperişurilor, izolarea şi instalarea de conducte, fixarea ramelor de geam. 
 

Condiţii de aplicare 

Temperatura de lucru variază între -5 °C şi +30 °C, cele mai bune rezultate la +20 °C.  
Temperatura tubului, la aplicare, trebuie să varieze între +10 °C şi +25 °C; cele mai bune rezultate pot fi 
obţinute atunci când temperatura recipientului este egală cu +20 °C. Suprafeţele trebuie curăţate de praf 
şi grăsimi etc.  
Adezivul uscat poate fi vopsit cu vopsele pe bază de apă. 
 
 

Instrucţiuni de aplicare 

Ţineţi tubul în poziţie verticală. Înşurubaţi aplicatorul (paiul) la valva tubului de spumă. Agitaţi tubul de 
minim 20 de ori, înainte de utilizare. Pentru aplicare, întoarceţi paiul invers şi apăsaţi tragaciul. Consumul 
poate fi ajustat din trăgaciul aplicatorului. 
În caz de umiditate scăzută (sub 50% RH), suprafaţa trebuie umezită, deoarece spuma expandează 
datorită umidităţii. O suprafaţă umezită asigură o uscare mai rapidă şi un rezultat mai bun. La temperaturi 
scăzute, tubul de spumă trebuie încălzit înainte de a începe lucrul, într-o cameră sau în apă caldă, a 
caror temperaturi să nu depăşească +30 °C.  
Aplicaţi spuma adezivă pe un panou de izolaţie, în mod egal pe suprafaţă, paralel cu laturile panoului. (3-
4 cm de la margine) şi o bandă pe centrul panoului, paralel cu latura cea mai lungă a acestuia (distanţa 
dintre benzi aproximativ 25 cm). Aşteptaţi aproximativ 2-3 minute după aplicarea spumei, apoi presaţi 
panoul pe perete.  
Poziţia panourilor lipite cu spumă de polistiren poate fi ajustată în termen de până la 5 minute după ce au 
fost fixate de perete.  
În cazul în care spuma este aplicată pe plafoane de balcoane sau pe suprafeţe mari, trebuie utilizate 
sisteme de fixare. 
 

Curăţare 

Spuma neuscată poate fi îndepărtată de pe suprafaţă şi de pe unelte cu PENOSIL Premium Foam 
Cleaner. 
Spuma întărită se poate îndepărta mecanic, după ce a fost înmuiată cu PENOSIL Premium Foam 
Remover. 
 

Specificţii tehnice 

Caracteristici Unitati Valoare 

Uscare la suprafaţă minute 12-16 
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Întărire (se poate tăia în bucăţi de 30mm) minute 30-40 

Uscare completă (la +23 °C) ore 18 

Uscare completă (la +5 °C) ore 24 

Aderenţă la EPS* N/mm² 0,033 

Aderenţă la XPS** N/mm² 0.039 

Densitate kg/m² 25-30 

Rezistenţa la foc a spumei întărite 
 

B3(DIN 4102-1) 

Diminuare volum % până la 2 

Punct de aprindere al spumei °C 400 

Capacitate extensibilă N/cm² 12 (BS 5241) 

Capacitate de comprimare la 10% N/cm² 4 (DIN 53421) 

Conductivitate termică W/(m·K) 0.036 

Indice reducere acustică RS,w dB 60  

Rezistenţa la temeperatură a spumei întărite °C 
Termen lung: -50 până la +90 

Termen scurt: -65 până la +130 

 
*EPS – Polistiren Expandat 
**XPS – Polistiren Extrudat 
Valorile menţionate s-au obţinut la +23 °C şi 50% umiditate, dacă nu s-a specificat altfel. 
 

Culoare 

Galben deschis. 
 

Ambalare 

Tub sub presiune, de 1000ml, cu conţinut de 750ml, 12 bucăţi în cutie. 
 

Depozitare 

Depozitaţi şi transportaţi tuburile numai în poziţie verticală. A se păstra într-un mediu uscat, 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 bătaia directă a soarelui. 
Termen de valabilitate, în ambalaj închis, 12 luni. 
 

Cerinţe de siguranţă 

Produsul este inflamabil. Protejaţi de supraîncălzire şi ţineţi departe de surse de aprindere. 
Evitaţi soarele direct şi nu fumaţi în timpul utilizării. Poate cauza sensibilizare prin inhalare şi la contactul 
cu pielea. Asiguraţi buna ventilare a spaţiului în timpul aplicării. Purtaţi ochelari şi mânuşi de protecţie.  
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.  
Spuma întărită poate fi manevrată fără pericole pentru sănătate. 
Mai multe informaţii sunt disponibile în fişa de securitate a produsului (SDS). 


