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FIŞA TEHNICĂ 

ADEZIV PENTRU CONSTRUCTII tip B 

 

1. Compoziţie 

-dispersie apoasa de poliacetat de vinil, plastifianti, materiale de umpluturǎ şi aditivi de finisare. 
2. Domeniu de utilizare 
-liant  in  industria construcţiilor pentru prepararea betoanelor,  mortarelor, zugravelilor etc  

3. Performante 
-imbunatateste priza materialelor de constructii; 

-prezinta o capacitate de udare foarte buna ; 

-mareste rezistenta la tractiune si uzura a  mortarelor si betoanelor; 

4. Caracteristici tehnice 

NR. 

CRT. CARACTERISTICA 
CONDITII DE 

ADMISIBILITATE 

METODA DE 

ÎNCERCARE 

A PRODUS LICHID  

1 Aspect fluid, vâscos, omogen vizual 

2 Densitate,23ºC,g/cm3 1.20-1.40 SR EN ISO 2811 

3 Conţinut substanta uscata ,%, min 45 SR EN  ISO 3251 

4 pH 7.5-9.5 STAS 8619-90 

5 Vâscozitate Brookfield, sp.4, 30 rpm. cps ,min 5000 ASTM D 2196 

B PELICULA USCATA 

7 Rezistenta la  forfecare, daN/cm2, min. 40 SR EN 12960 

5. Mod de utilizare 
Pregătirea produsului:  

- înaintea deschiderii ambalajelor, se şterg urmele de praf, ulei sau alte impuritati  pentru a evita 

contaminarea produsului; 

- se condiţionează produsul la 15-30ºC 

- diluarea se face numai cu apa curata 

Mod de aplicare:   

-se introduce adezivul in materialul de constructie si se amesteca pana  la omogenizarea completa.  

-raportul componentelor se stabileste in functie de indicatiile producatorului materialului de constructie 

utilizat. 

-curăţarea uneltelor de lucru se face cu apă caldă sau cu apă şi detergent, imediat după întrebuinţare 

6. Masuri de securitate 
Deşeuri: Reziduurile uscate se îndepărtează în gunoiul menajer. A nu se arunca la canalizare. A se evita 

aruncarea în mediu 

Produs ecologic – nu conţine substanţe periculoase 

7. Ambalare, transport si depozitare 
Ambalare- Produsele se ambalează în cutii din material plastic închise etanş  de 0.5kg, 1kg, 3kg, 5  kg   

Depozitare- Produsul se depoziteaza in ambalajul original, in incaperi acoperite, la temperaturi de 5-25 

Transport-Transportul produsului se face cu mijloace de transport acoperite. 

8. Valabilitate: 12 luni, in ambalajul original inchis etans  


