
 
FIŞĂ TEHNICĂ 

PENOSIL Premium StrongFix 707 
 

PENOSIL Premium StrongFix 707 este un adeziv de uz general, de înaltă 

calitate, puternic, pe bază de hibrid-polimer, cu aderență foarte bună și 

lipire inițială deosebit de puternică. Potrivit pentru cele mai multe 

substraturi, inclusiv substraturi umede, nu provoacă coroziune pe metale. 

PENOSIL Premium StrongFix 707 este rezistent la intemperii și raze UV, 

se poate vopsi, nu se contractă în timpul procesului de întărire, și nu 

conține componente dăunătoare. 

 

Domenii de utilizare 
Adecvat pentru lipirea și etanșarea în interior și în exterior. Adezivul de 

construcție cu o putere de aderență ridicată este utilizat pentru lipirea de metal, piatră și 

structuri din lemn, precum și pentru lucrările de construcții generale în cazul în care este 

necesară o conexiune deosebit de puternică. Aderă bine la majoritatea materialelor de 

construcții, cum ar fi lemn, cărămidă, beton, sticlă, cupru, oțel galvanizat, aluminiu, etc. 

Lipirea și etanșarea cu  PENOSIL Premium StrongFix 707 are rezistență bună la vibrații și 

proprietăți de suprimare a zgomotului. 

 

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

Temperatura la aplicare, +5°C până la +40°C. Nu folosiți pentru etanșarea de acvarii și 

îmbinări subacvatice. Se recomandă test prelimiar înainte de a utiliza pe pietre naturale. 

Instrucțiuni de aplicare 

Testați aderența adezivului pe substrat înainte de utilizare pentru a se asigura că produsul este 

adecvat pentru lucrarea dorită. Suprafețele trebuie să fie fără grasime, ulei, praf și particule 

libere. Tăiați capătul filetat al cartușului și înșurubați duza de aplicare a adezivului. Se taie 

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

pentru aplicare. Fixați cartușul împreună cu aplicatorul în pistolul de silicon, de preferință 

PENOSIL Sealant Manual Gun și umpleți duza de aplicare cu material adeziv, prin apăsarea 

repetată a declanșatorului pistolului. Pentru o îmbinare curată, folosiți bandă de mascare 

înainte de aplicarea materialului. Îndepărtați banda înainte de întărirea finală a adezivului. 

Pentru lipire, suprafețele care urmează să fie conectate trebuie acoperite cu adeziv și apoi 

presate împreună. Lăsați piesele sub presiune timp de 2 ore. Pentru îmbinările critice, piesele 

trebuie să fie ținute sub presiune până când masa de adeziv s-a uscat complet (a se vedea 

informații tehnice). 

 

 



 
Curățare 

Utilizați produse PENOSIL Premium Cleaning Wipes sau solvenți organici cum ar fi acetona 

pentru îndepărtarea adezivului neîntărit. Adezivul întărit trebuie să fie îndepărtat mecanic. 

 

Date tehnice 
Proprietăți Unități Valoare 

Timp aplicare minute 5 - 10 

Timp de uscare completă mm/24h 2,5 - 3 

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

Proprietăți după uscare 

Duritate (A Shore)  60±5 

Rezistența la tracțiune, la punct de rupere (ISO 37) N/mm² 3,2 

Modulus la 100% Alungire N/mm² 2,8 

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

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

Culoare 

Alb 

 

Ambalaj 
Cartuș de 290ml, 12 cartușe în bax. 

Folie de aluminiu 600ml, 20 bucăți în bax. 

 

Condiții de depozitare 
Timp garantat de depozitare de 12 luni, începând de la data fabricației, dacă este depozitat în 

ambalajul original, într-un loc uscat și răcoros, la temperaturi între +5°C și +30°C.  

Condiții de reciclare 

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

vigoare. 

Măsuri de siguranță 

Trebuie asigurată o aerisire suficientă în timpul aplicării. A se evita contactul cu pielea și 

ochii. În cazul contactului cu ochii, se spală imediat cu multă apă și se va consulta un medic. 

Extrem de inflamabil, păstrați-l departe de surse de aprindere, foc deschis, și nu fumați în 

apropierea produsului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 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 suntem răspunzători 

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

 


