FIŞĂ TEHNICĂ

PENOSIL Premium SpeedFix Universal
907
PENOSIL Premium SpeedFix Universal 907 adeziv sintetic de înaltă
calitate, cu aderență inițială ridicată pentru lipirea diferitelor panouri de
construcție. Are capacitatea de a lipi și umple rosturi din cele mai diverse
materiale de construcție, făcând totul ușor și rapid.
• Lipire super-rapidă
• Aderență foarte puternică
• Aderență excelentă cu multe materiale de construcție
• Nu are nevoie de grunduri
• Rezistență la apă și temperaturi scăzute
• Pentru utilizare la interior și exterior
• Se poate vopsi

Domenii de utilizare
Utilizat pe șantierele de construcții pentru montarea elementelor de structură din lemn, a
plăcilor de ipsos și lemn, a panouri decorative, pentru a întări rezitența șuruburilor dar și
pentru a reduce utilizarea șuruburilor; pentru fixarea panourilor decorative. Potrivit pentru
lipit cherestea tratată, placaj, PAL, cherestea de construcții, plăci fibrolemnoase, piatră și
plăci. Nu utilizați pentru lucrări subacvatice sau în zone care sunt în contact permanent cu
apa.

Condiții de aplicare
Suprafețele trebuie să fie curate, uscate, fără praf și curățate de murdărie, grăsime și alte
particule libere. Temperatura la aplicare: de la -10°C până la +40°C.

Instrucţiuni de aplicare
Testați aderența pe substrat înainte de utilizare pentru a vă asigura că produsul este potrivit
pentru lucrarea dorită. Tăiați capătul filetat al cartușului și înșurubați duza de aplicare a
adezivului. Tăiți capătul filetat la un unghi de 45°, astfel încât să se producă o deschidere
adecvată pentru aplicare. Plasați cartușul împreună cu aplicatorul în pistolul de aplicare
silicon și umpleți duza de aplicare cu adeziv, apăsând repetat declanșatorul pistolului. Pentru
o îmbinare curată, folosiți o bandă de protecție pentru a proteja suprafața adiacentă zonei de
aplicare a materialului adeziv. Îndepărtați bandă de protectie înainte de întărirea finală a
adezivului. Adezivul universal poate fi, de asemenea, utilizat ca adeziv de contact sau adeziv
pe o singură suprafață (recomandat pentru materiale mai grele sau pentru suprafețe sub
presiune). Imbinare imediată în 20 ".
Montajul cu aplicare adeziv pe o singură suprafață: Aplicați adezivul pe una dintre
suprafețele care trebuie lipite și uniti suprafețele imediat pentru a obține cele mai bune
rezultate. Fixați ferm suprafețele lipite mecanic.

Obiectele montate cu adeziv universal trebuie susținute timp de cel puțin 24 de ore, de
preferință până la terminarea procesului de întărire. Evitați încălzirea, încărcare mecanică și
chimică înainte de întărirea finală.
Montajul cu aplicare adeziv pe ambele suprafețe: Aplicați adezivul pe una dintre
suprafețele care trebuie lipite, uniți ferm suprafețele și apoi separați. Păstrați suprafețele
separate timp de 3-5 minute, în funcție de condițiile din cameră, și apoi uniți din nou, ferm,
cele două suprafețe. Pentru a obține un rezultat maxim, suprafețele trebuie presate împreună
ferm și susținute. Suport mecanic este necesar timp de cel puțin 24 de ore, de preferință până
la uscarea finală a adezivului. Evitați încărcările termice, mecanice și chimice înainte de
întărirea finală.

Curăţare
Adezivul neîntărit se poate îndepărta cu ajutorul șervețelelor umede PENOSIL Premium
Cleaning Wipes. Materialul întărit se va curăța numai mecanic.

Date tehnice
Caracteristica
Timp cartuș deschis
Întărire completă
Densitate
Rezistenţa la temperatură

Unitate
minute
h
g/mᶟ
°C

Valoare
0-5
24 - 48
1,25±0,02
-20...+80

Parametrii specificați au fost obținuti la + 23°C și umiditate relativă de 50%, dacă nu se specifică altfel.

Culoare
Bej

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

Condiţii de depozitare
Durata de depozitare garantată este de 12 luni de la data fabricării, dacă este păstrat în
ambalajul original, sigilat. Se depozitează în spații uscate și protejate de lumina directă a
soarelui, la temperaturi cuprinse între + 5°C și + 35°C.

Restricţii
Nu este potrivit pentru utilizarea pe suprafețe de polietilenă, polipropilenă și polistiren
expandat. Testul de aderență pentru orice material necunoscut este recomandat înainte de
utilizare. Nu utilizați pentru lucrări subacvatice sau în zone care sunt în contact permanent cu
apa. Elementele vor avea o conexiune rigidă, motiv pentru care adezivul nu este potrivit
pentru rosturi flexibile.
Măsuri de siguranţă
Asigurați o ventilație adecvată în timpul aplicării. Evitați contactul cu pielea și ochii. În cazul
contactului cu ochii, clătiți imediat cu multă apă și consultați medicul. Foarte inflamabil, ține

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).

