
 
FIȘĂ TEHNICĂ 

 

PENOSIL Nail&Fix Universal 906 
 

PENOSIL Nail&Fix Universal 906 este un adeziv pentru construcţii cu 

uscare rapidă și aderenţă de înaltă rezistenţă, fabricat pe bază de cauciucuri 

sintetice. Se lipeşte foarte bine şi rapid, nu lasă dungi pe suprafeţele 

verticale. Adecvat pentru lipirea cherestelei pentru construcţii şi a 

cherestelei tratate, a placajelor, a plăcilor aglomerate din lemn şi plăcilor 

din fibră de lemn, a gips-cartonului, pietrei, a plăcilor de ceramică precum 

multiple tipuri de metal. Se întăreşte prin evaporarea solventului, asigurând 

o îmbinare solidă, durabilă. Elementele mari şi grele trebuie susținute cu 

suporturi pe durata uscării adezivului. 

 

Domenii de aplicare 
Îmbunătăţirea îmbinării cu şuruburi şi reducerea numărului de şuruburi la instalarea 

elementelor de construcţii din lemn, a plăcilor din lemn şi de gips-carton, precum şi a 

panourilor decorative. Umplerea fisurilor din plăcile de gips, a găurilor diblurilor în ipsos şi 

panouri. Lipirea decoraţiilor din gips, şipcilor de finisare, panourilor de perete şi a altor 

elemente decorative. Nu se folosește la lucrări sub apă sau în spații care sunt în permanență în 

contact cu apa.  
 

Condiţii de aplicare 
Temperatura aerului pe durata aplicării trebuie să fie cuprinsă între -20°C şi +38°C. 

Suprafeţele trebuie să fie uscate, curăţate de praf, particule neaderente şi uleiuri. Pe durata 

întăririi trebuie asigurată o ventilaţie corespunzătoare. Adezivul este unul rigid, drept pentru 

care nu se recomandă pentru conectările cu mișcare.  

 

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

pentru lucrarea dorită. Tăiaţi capătul cartuşului deasupra filetului. Înşurubaţi strâns vârful 

cartuşului. Tăiaţi vârful la un unghi de 45° corespunzător lăţimii rostului. Montaţi cartuşul cu 

duza în pistol şi umpleţi duza cu material, apăsând mecanismul tip trăgaci al pistolului. 

Pentru evitarea murdăririi rostului de montaj, lipiţi banda de mascare înainte de instalarea 

elementelor. Înlăturaţi banda înainte de uscarea definitivă a adezivului. Adezivul Nail&Fix 

Universal 906 se poate utiliza atât pentru lipirea de contact, cât şi pentru lipirea umedă 

unilaterală. Aderență imediată 20 ".   

Contactul cu o singură față: Pentru a obţine rezultate optime, aplicaţi adezivul pe una dintre 

suprafeţele de lipit, uniţi-o imediat cu cealaltă suprafaţă şi presaţi ferm. Fixaţi în poziţie 

suprafeţele de lipit. Se recomandă asigurarea unui suport mecanic timp de cel puţin 2 ore, 

până la uscarea completă a adezivului. A se evita acţiunea termică, mecanică sau chimică 

până la întărirea definitivă a adezivului. 

Contact dublu față-verso: Aplicaţi adezivul pe una dintre suprafeţele de lipit, uniţi şi presaţi 

ferm suprafeţele de lipit, iar apoi dezlipiţi-le imediat şi aşteptaţi 3-5 minute, după care uniţi şi 

presaţi ferm suprafeţele de lipit. Pentru a maximiza contactul suprafeţelor care se îmbină, 

acestea din urmă trebuie să fie unite strâns una cu cealaltă şi fixate în poziţie. Se recomandă 

asigurarea unui suport mecanic timp de cel puţin 2 ore, până la uscarea completă a 



 
adezivului. A se evita acţiunea termică, mecanică sau chimică până la întărirea definitivă a 

adezivului 

. 

Curăţare 
Pentru îndepărtarea adezivului neîntărit se vor utiliza şerveţelele 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 
Bej 

 

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

 

Condiții de 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 depozitează în apropiere de surse de aprindere, 

flăcări deschise şi nu se fumează în apropierea produsului.  

 

Proprietăţi Unitate Valoare 

Timp cartuș deschis minute 0 - 15 

Întărire completă ore 24-72 

Densitate (DIN 53 479-B) g/cm³ 1,22 ± 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 


