
 
FIŞĂ TEHNICĂ 

 

PENOSIL Premium Prime&Fix 

 
PENOSIL PENOSIL Premium Prime&Fix este un adeziv universal pentru 

pulverizare, pe bază de cauciuc, care poate fi utilizat ca și adeziv dar și grund  

pentru îmbunătățirea aderenței la instalarea benzilor de etanșare la vapori și 

vânt. La stratul de suprafață adezivul este transparent și garantează o aderență 

inițială imediată și foarte puternică. 

 

Domenii de utilizare  
Adeziv: adezivul universal de pulverizare pe bază de cauciuc sintetic poate fi 

utilizat în diverse aplicații pentru îmbinarea diferitelor suprafețe. Ca adeziv 

de contact, PENOSIL Prime & Fix poate fi utilizat pentru lipirea atât a suprafețelor poroase 

cât și a suprafețelor neporoase. Oferă o aderență excelentă cu lemnul, plasticul, metalul, 

țesăturilor, carton și hârtie. Acest adeziv este utilizat în industria mobilei, automobilelor și 

ambalajelor, precum și în construcțiile generale. Nu este potrivit pentru lipirea materialelor 

din PVC sau acoperite cu PVC. 
 

Grund: Folosirea grundului la instalarea benzilor de etanșare la vapori vânt ajută la obținerea 

rapidă și fiabilă conexiunii. Grunduirea substratului garantează o legătură durabilă și 

instantanee pentru benzile elastice și de etanșare la vapori atât cu suprafețele poroase, cât și 

cele ne-poroase. Grunduirea poate fi necesară în special pentru suprafețele din beton, diverse 

zidări și substraturi din lemn. Grundul este potrivit pentru utilizarea pe diferite suprafețe de 

construcții generale, cum ar fi beton, beton gazos, silicat, tencuială, zidărie, metal, lemn, plăci 

aglomerate, sticlă, și PVC. Grundul nu este potrivit pentru utilizare pe: Polistiren (inclusiv 

EPS, XPS), bitum sau suprafețe teflon. 

 

Condiții de aplicare 
Suprafețele care trebuie îmbinate trebuie să fie curate și uscate. Dacă este necesar, îndepărtați 

praful, murdăria, grăsimea, uleiul, apa și particule libere. Folosiți la temperaturi cuprinse între 

+ 5°C și +35°C. Temperatura recipientului de aerosol trebuie să fie să fie cel puțin +15°C în 

timpul utilizării. 

 

Instrucţiuni de folosire 
Utilizări ca adeziv: 

Suprafețele care trebuie îmbinate trebuie să fie curate și fără praf. Îndepărtați mecanic 

particulele libere. Înainte de utilizare, se agită de cel puțin 30 de ori. Aplicați adezivul pe 

substrat într-un strat subțire de la o distanța de 5-10 cm. După ce ați acoperit suprafețele cu 

adeziv, așteptați 15-60 de secunde, apoi apăsați suprafețele împreună. În funcție de substrat, 

timpul de uscare total poate fi de până la 20 de minute. În cazul în care adezivul nu se 

utilizează în următoarele 24 de ore, rotiți dopul de aerosol cu capul în jos și apăsați puțin 

aplicatorul pentru a curăța reziduurile. Recipientul de 500ml este suficiente pentru a lipi 



 
aproximativ 2m² de material. Pentru lipirea de contact, se pulverizează adezivul pe ambele 

suprafețe pentru ce se doresc a fi lipite. 

 

Utilizări ca și grund: 

Substratul trebuie să fie curat și fără praf. Îndepărtați mecanic particulele libere. Înainte de 

folosire, se agită de cel puțin 30 de ori. Pulverizați primerul pe substrat într-un strat subțire de 

la o distanță de 5-10 cm. După amorsare, așteptați 15-60 de secunde, apoi lipiți banda de 

etanșare la vapori și vânt pe suprafață. Pentru o aderență optimă, utilizați o rolă de presiune. 

Poate dura până la 20 de minute până la uscarea completă a grundului, în funcție de substrat. 

În cazul în care adezivul nu se utilizează în următoarele 24 de ore, rotiți dopul de aerosol cu 

capul în jos și apăsați puțin aplicatorul pentru a curăța reziduurile. Cantitatea de 500ml este 

suficientă pentru o suprafață de aproximativ 100m de bandă de etanșare, la o lățime de 5-10 

cm. 

 

Curățare 
Îndepărtați reziduul de grund imediat utilizând solventul. 
  

Date tehnice 
Proprietăți Valoare 

Substanță de bază Cauciuc sintetic 

Vâscozitate  Pulverizator  

Greutate specifică 0.73–0.77 aerosol 

Solvenți Hidrocarburi clorurate 

Conținut de materii uscate 15–20% 

Inflamabilitate Foarte inflamabil 

Rezistența la chimicale Umiditate, acizi diluați, alcalii și uleiuri 

 

Culoare 
Lăptoasă 

 

Ambalare 
Tub aerosol 500ml, 12 bucăți în bax. 

 

Condiţii de depozitare 
Termen de valabilitate garantat: 12 luni de la data producției, când sunt depozitate ambalajul 

original într-un loc uscat, la temperaturi între +4°C și +25°C. Nu depozitați în apropierea unei 

încăperi cu foc deschis sau lângă o sursă activă de căldură. 

 

Măsuri de siguranţă 
Expunerea repetată poate provoca piele uscată sau crăpată. Evitați contactul cu pielea și ochii. 

Vaporii pot provoca somnolență și amețeli. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 
Pentru informații detaliate privind siguranța, consultați fișa tehnică de securitate (SDS). 

 



 
Condiții de reciclare 
Ambalajele și conținutul trebuie golite și eliminate în conformitate cu normele și regulile în 

vigoare. 


