Fişă tehnică
Adeziv pentru polistiren
Adeziv gata de utilizare pentru plăci decorative
Fără solvenţi

Material
Aplicare

Pentru lipirea plăcilor de Styropor®, a plăcilor vizibile, plăcilor
decorative, plăcilor de izolaţie, baghetelor ornamentale şi a rozetelor
ornamentale din polistiren în spaţiile interioare. Utilizabil pe suprafeţe
de tencuială, beton, pereţi separatori din gips, plăci din gips-carton şi
plăci din fibrociment, precum şi materiale pe bază de lemn ca
panourile aglomerate din lemn şi tăblii de lemn.

Proprietăţi

Gata de utilizare, uşor de prelucrat, putere mare de adeziune,
capacitate bună de corectare.

Culoare

Alb

Densitate

Circa 1,79 g/cm³

Liant

Dispersie sintetică

Conţine

Dispersie de răşini, carbonat de calciu, apă, glicoli, aditivi, metil/benzil- izotiazolinonă. Poate provoca reacţii alergice. Asistenţă pentru
persoanele alergice la numărul de telefon 00800 / 63333782.

Depozitare

A se depozita la rece şi uscat, dar ferit de îngheţ.

Dimensiuni ambalaje

1 kg, 8 kg

Aplicare
Suprafaţa de suport

Adeziv pentru polistiren

Suprafaţa de suport trebuie să fie curată, uscată, plană, rezistentă şi
cu capacitate absorbantă uniformă. Tencuiala nouă trebuie să fie
uscată în profunzime. Părţile libere, straturile vechi de vopsea,
tapetele precum şi straturile vechi care nu sunt rezistente se
îndepărtează. Suprafeţele de suport minerale puternic absorbante,
precum tencuiala pe bază de gips, şi suprafeţele sensibile la
umiditate, ca de ex. plăcile de construcţii din gips, panourile
aglomerate din lemn sau tăbliile din lemn se grunduiesc înainte de
lipire cu HORNBACH Grund de bază LF până la îmbinarea cu
plafonul.
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Produsul HORNBACH Adeziv pentru polistiren se aplică pe rozetele
şi baghetele ornamentale pe toată suprafaţa şi cu o grosime de
aplicare suficientă (cel puţin 1 mm). Apoi acestea sunt aşezate cu o
apăsare uşoară pe suprafaţa de suport pe care trebuie lipite. În cazul
formatelor de plăci trebuie ca aplicarea pe suprafaţa de suport a
produsului HORNBACH Adeziv pentru polistiren să se facă cu un
şpaclu cu dinţi (cu dinţi B2). Plăcile de lipit trebuie apoi aşezate pe
stratul umed de adeziv şi să se apese. Pentru lipirea în zona
plafonului trebuie ca adezivul să se aplice pe partea din spate a
plăcilor. La aplicarea adezivului trebuie să se aibă în vedere ca
aplicarea acestuia să se facă numai pe suprafaţa care poate fi
acoperită cu plăcile decorative în intervalul de timp cât poate fi
menţinut liber adezivul (15 – 20 minute la 20°C şi umiditate relativă a
aerului de 65%).

Curăţarea uneltelor

Imediat după utilizare se curăţă cu apă, eventual cu adăugarea unui
detergent sau produs de curăţare.

Consum

500 – 1100 g/m², în funcţie de tipul materialului de lipt şi suprafaţa de
suport.

Timp de uscare

După circa 15-20 de minute este gata de utilizare. Uscare completă
după cel puţin 12 ore, în funcţie de tipul şi capacitatea de absorbţie a
suprafeţei de suport şi a materialului care trebuie să fie lipit.

Temperatura de aplicare

Min. +5°C pentru obiect şi mediu, în timpul prelucrării, aplicării şi a
uscării.

Indicaţii
Recomandări de prudenţă

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. În timpul aplicării şi după aceea
trebuie să se asigure o bună ventilaţie. În caz de contact cu ochii şi cu
pielea a se clăti imediat bine cu apă. A nu se arunca la canalizare/ în
apele de suprafaţă sau pe sol.
Fişa cu date tehnice de securitate este disponibilă la cerere.

Gestionarea deşeurilor

Recipientele golite de resturi se predau la centre de reciclare.
Resturile de material uscate pot fi eliminate împreună cu gunoiul
menajer, resturile de material lichide pot fi eliminate ca deşeuri
conform codului de deşeuri 080410 din Regulamentul privind lista
deşeurilor, AVV.

Prezentele informaţii tehnice sunt întocmite pe baza celui mai nou stadiu al tehnicii şi al experienţei noastre din tehnologia de aplicare.
Totuşi, având în vedere multitudinea de suprafeţe de suport şi de condiţii privind obiectul, cumpărătorul/utilizatorul nu este eliberat de
obligaţia acestuia de a verifica din punct de vedere tehnic şi artizanal materialele noastre pe propria lui răspundere în ceea ce priveşte
adecvarea acestora pentru scopul de utilizare prevăzut în condiţiile privind obiectul respectiv. Nu se pot deduce obligaţii legale din
datele de mai sus. În cazul apariţiei unei noi ediţii prezentul document îşi pierde valabilitatea.
Puteţi obţine informaţii suplimentare la 00 800/ 63333782 (apel gratuit pentru reţelele fixe din Germania, Austria, Elveţia, Ţările de Jos).

Fabricat pentru
Hornbach Baumarkt AG
76879 Bornheim bei Landau
Informaţii tehnice ediţia 09/2016
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Meffert AG Farbwerke
Sandweg 15  55543 Bad Kreuznach
Telefon 06 71 / 8 70-0  Fax 06 71 / 8 70-397
Tehnologia de aplicare00800/ 63333782
E-mail: anwendungstechnik@meffert.com
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