
Descrierea Produsului

Adeziv poliuretanic monocomponent, cu expandare redusa si intarire

in prezenta umezelii, destinat lipirii placilor termoizolante din

polistiren pe fatade, pe suprafete din lemn, caramida, BCA, tencuiala,

metal. Dupa intarire are o rezistenta foarte buna si este relativ elastic.

Produsul are o structura foarte buna si o aderenta excelenta la

aplicatii cuprinse intre +5°C si +35°C. Produsul face parte din

portofoliul de produse intitulat Solutii Durabile pentru Case Pasive.

Aceste produse sunt testate din punct de vedere al transferului

termic, permeabilitatii la apa si pierderilor de aer. Daca sunt aplicate

in mod corespunzator, aceste produse contribuie la economia de

energie in cladiri, concepte cunoscute sub denumirea de case pasive

si case neutre din punct de vedere energetic.

Beneficii

Lipirea eficienta a panourilor termoizolante pentru fatade pe

suprafetele din lemn, caramida si beton

Reduce timpul de lucru

Nu necesita apa si mixare pe santier

Reduce spatiul de depozitare pe santier

Prietenos cu mediul, in comparatie cu adezivii traditionali pe baza

de ciment

Aplicatii

Produsul poate fi utilizat pentru lipirea si asamblarea foarte eficienta a

placilor de polistiren, spuma poliuretanica rigida (Poliuretan/

Poliizocianurat) si fibre minerale, pe beton, glet si zidarie, precum si

pe umplerea rosturilor dintre placile izolatoare. 

Limitari: Nu este recomandat pentru aplicare pe suprafetele supuse

actiunii apei si pentru umplerea spatiilor inchise. Nu adera la Silicon,

Politetrafluoretilena (PTFE), Polietilena (PE), Polipropilena (PP) si

suprafete contaminate cu grasimi sau uleiuri. Adezivul asigura o

bariera impotriva umezelii, dar permite migrarea vaporilor de apa prin

adeziv. 

Metoda de lucru

Aplicati adezivul pe placa de polistiren, pe contur, la o distanta de 5

cm fata de margine si in interiorul conturului, in fasii succesive aflate

la 30 cm distanta una de alta. Diametrul recomandat al snurului aplicat

cu pistolul este de 10–12 mm pentru suprafetele din tabla, lemn si

OSB si de 20-40 mm pe suprafetele poroase; Fixati placile de

polistiren in pozitia finala dupa aproximativ 6–10 min. de la aplicare,

inainte ca adezivul sa inceapa sa se intareasca. Placile de polistiren

de la baza peretelui vor fi sustinute din partea inferioara, pentru a

evita alunecarea acestora de pe perete pana la intarirea adezivului si

fixarea placilor (5–24 de ore). Umpleti golurile dintre placile de

polistiren cu adeziv, pentru a obtine o izolatie eficienta. Pentru o

prezentare generala completa, consultati pagina noastra de Internet

sau contactati Den Braven. Acest produs nu trebuie utilizat in conditii

de ventilatie slaba, decat daca se intrebuinteaza o masca de protectie

cu un filtru adecvat pentru gaze (si anume de tip A1, in conformitate

cu standardul EN 14387). Ambalajul contine manusi de protectie, care

vor fi utilizate doar pentru Spuma Poliuretanica. Anterior folosirii: Nu

utilizati manusi deteriorate. Scoateti-le din folie si umflati-le cu aer

pentru a verifica daca sunt etanse. Atentie la unghiile lungi sau la

bijuterii, intrucat acestea pot deteriora manusile. Ulterior folosirii: Nu

atingeti manusile pe exterior in timp ce le indepartati de pe maini.

Aruncati imediat manusile folosite. 

Informatii suplimentare

Baza Polyurethane

Densitate 18-25 kg/m3

Rezistenta la temperatura -40°C to +90°C

Temperatura de aplicare +5°C to +35°C

Timp de intarire 80-100 minutes

Acestea sunt valori tipice 
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Limitari

Nu este recomandat pentru suprafete din PE, PP, PC, PMMA,

PTFE, plastic moale, neopren si bituminoase

Nu este adecvata pentru incarcarea continua cu apa si pentru

umplerea/injectarea spatiilor mari, goale, unde este disponbila o

umiditate insuficienta

Pregatirea si Finisarea suprafetei

Suprafetele trebuie sa fie curate, sa nu prezinte urme de ulei si

grasime. La temperaturi scazute, lasati recipientul cel putin o ora la

temperatura camerei anterior folosirii. Insurubati tubul pe un pistol de

spuma tip NBS. Agitati tubul cu putere inainte de folosire (de cel putin

30 de ori). Protejati-va ochii si purtati manusi si echipament de lucru.

Acoperiti tapiteria, covoarele si mobilierul cu hartie sau folie din

plastic. Produsul proaspat poate fi indepartat direct, cu ajutorul

Universal PU-Cleaner. Dupa intarire, puteti indeparta surplusul de

adeziv cu ajutorul unui cutit sau spaclu, iar ulterior puteti finisa

suprafata.

Se poate vopsi

Produsul permite vopsirea sau acoperirea cu ipsos, chit de cutit,

tencuiala sau etansant acrilic.

Curatare

Adezivul proaspat poate fi indepartat cu ajutorul Den Braven

Universal PU-Cleaner. Dupa intarire, surplusul de poate fi indepartat

cu ajutorul unui cutit sau al unui spaclu.

Culori

Galben

Ambalare

Tub

Pentru specificatiile produsului, va rugam sa cautati Pagina Detalii

Produs 

Termen de valabilitate

In ambalajul original nedeschis, la temperaturi cuprinse intre +5°C si

+25°C. Termen de valabilitate: 18 luni de la data fabricatiei, in spatii

uscate.

Certificari

FEICA member

TR046

VOC emissions ISO 16000

EMICODE EC1 Plus – very low emission

Sanatate & Siguranta

Fisa cu Date de Sanatate si Siguranta a Produsului trebuie citita si

inteleasa anterior utilizarii. Aceasta poate fi pusa la dispozitie la

cerere si poate fi gasita si pe pagina de Internet a companiei Den

Braven.

Garantie & Raspundere

Bostik garanteaza faptul ca produsul sau respecta specificatiile

furnizate, pe parcursul termenului de valabilitate al acestuia.

Disclaimer

Informatiile din acest document, precum si din toate publicatiile noastre in format hartie si digital, au la baza

cunostintele si experienta detinute de noi la momentul actual. Bostik nu isi asuma raspunderea pentru nicio

greseala, inexactitate sau eroare de editare, rezultata in urma schimbarilor tehnologice sau a cercetarilor efectuate

intre data eliberarii prezentului document si data achizitionarii produsului. Bostik isi rezerva dreptul de a efectua

modificari ale formulelor. Anterior aplicarii produsului, utilizatorul are obligatia de a se familiariza cu informatiile

furnizate in prezentul document si/sau in celelalte documente ale noastre cu privire la produs. Inaintea aplicarii

produsului, utilizatorul va efectua orice teste pentru a se asigura ca produsul este adecvat pentru aplicatia

respectiva. Metoda de aplicare si conditiile din timpul depozitarii si transportului nu intra in sfera noastra de control

si prin urmare, nu constituie responsabilitatea noastra. Prin prezenta fisa a produsului negam orice asumare a

raspunderii. Livrarile vor fi efectuate doar in conformitate cu conditiile noastre de livrare si cu termenii nostri de

plata. Informatiile detaliate in prezenta fisa cu date tehnice sunt furnizate cu titlu exemplificativ, si nu limitativ.
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