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SPECIFICAŢIE TEHNICĂ
Adeziv de Montaj Stukofix WB-35
Adezivul Stukofix WB-35 este un adeziv universal, fără solvenţi, recomandat pentru
lipirea materialelor uzuale de construcţii absorbante, în timpul lucrărilor de finisare şi renovare
din locuinţe, birouri sau clădiri industriale. Potrivit pentru aplicaţii interioare şi exterioare.
AVANTAJE
• nu afectează mediul
• neinflamabil
• aderenţă excelentă la suprafeţe de construcţii absorbante
• rezistenţă termică
• formează o îmbinare puternică şi durabilă
• uşor de aplicat
• recomandat pentru polistiren
UTILIZĂRI
Recomandat pentru lipirea suprafeţelor absorbante din construcţii:
• anumite elemente din lemn şi plastic
• chesoane pe suprafeţe tencuite şi cornişe din poliuretan
• chesoane, rozete, aplicaţii şi cornişe din ipsos
• elemente izolatoare termic şi fonic (inclusiv polistiren)
• praguri şi pervazuri
• elemente decorative şi de finisare din PVC, din polistiren sau materiale derivate din lemn
• şipci, paneluri, plăci din plastic şi lemn
DATE TEHNICE
În ambalajul original:
Compoziţie
Culoare şi consistenţă
Densitate
Temperatura de aplicare
Timp de lucru
Timp de întărire totală
Vâscozitate
Consum
Inflamabilitate

dispersie acrilică cu stiren/polimer acrilic şi
filleri anorganici
alb, pastă
1,4 – 1,5 g/cm3
peste +10oC
cca. 10 - 15 minute
48 ore
160 000 mPa*s (+-30 000 mPa*s)
300 - 500 g/m2
neinflamabil

După întărire:
Fracţiuni solide
Rezistenţa termică a îmbinării după întarire

74%
de la -20oC la +70oC
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INSTRUCŢIUNI DE APLICARE Stukofix WB-35
Pregătirea suprafeţelor: Suprafeţele trebuie nivelate, bine curăţate şi nu trebuie să fie
acoperite cu praf, rugină, produse pe bază de ulei sau alţi contaminanţi. Înlăturaţi toate
materialele şi/sau straturile vechi de pe pereţi şi suprafeţe înainte de aplicarea adezivului, pentru
a obţine aderenţa optimă.
Aplicare: După tăierea aplicatorului în funcţie de lăţimea de umplere a fisurii/îmbinarii, tăiaţi
capătul cartuşului deasupra filetului, apoi înfiletaţi aplicatorul din plastic. Montaţi cartuşul în
pistol, apoi aplicaţi adezivul în puncte sau liniar/benzi pe întreaga suprafaţă a
elementului/materialului de lipit. Uniţi suprafeţele şi presaţi uniform şi cu putere.
Curăţare: Înainte de întărire, adezivul poate fi curăţat cu apă.
INFORMAŢII LOGISTICE
Cod Produs

Conţinut

Ambalaje

Bucăţi per box

Bucăţi Standard per
EUR-palet
3436
310ml
cartuş
12
1440
Durata de garanţie este de 12 luni de la data fabricaţiei pentru produsele păstrate în ambalajele
originale care nu au fost deschise. Depozitaţi la temperaturi cuprinse între +5oC şi +25oC. Feriţi
produsele de inghet.
INFORMAŢII DESPRE TRANSPORT
Rutier: ADR/RID (trecerea -frontierei):
Maritim: IMDG/GGVSee:
Aerian: ICAO-TI and IATA-DGR:

Gratuit
Gratuit
Gratuit

MĂSURI DE PRECAUŢIE
Luaţi măsurile de precauţie obişnuite. Pentru informaţii şi detalii consultaţi Fişa de Protecţie şi
Securitate, disponibilă la Selena Romania SRL
S2
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
S46 În cazul în care inghiţiţi produsul, apelaţi imediat la serviciul medicului, arătându-i
acestuia recipientul sau eticheta produsului.
Instrucţiuni de depozitare deşeuri: Resturile de produs precum şi ambalajele golite trebuie
aruncate în locuri stabilite prin reglementări legale.
Odată cu publicarea acestei Fişe Tehnice, ediţiile anterioare nu mai sunt valabile
Informaţiile din această fişă sunt furnizate pe baza cercetărilor Selena şi sunt considerate corecte. Totuşi datorită faptului că
metodele şi condiţiile de utilizare ale produselor nu se află sub controlul nostru, aceste informaţii nu vor fi utilizate ca
substitute pentru probele efectuate de clienţi pentru a se asigura că produsele Selena sunt adecvate pentru aplicaţii
specifice. Singura garanţie oferită de Selena este aceea că produsele îndeplinesc specificaţiile curente de vânzare.
Modalităţile exclusive de despăgubire pentru încălcarea acestei garanţii sunt: rambursarea contravalorii preţului de vânzare
sau înlocuirea produsului care nu întruneşte aceste garanţii. Selena România îşi declină orice răspundere pentru daunele
accidentale. Sugestiile de utilizare a produselor nu vor putea fi considerate motive de încălcare a drepturilor conferite de un
anume brevet.
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