
 
 

 

 

 

 

 
Descriere 
COMPAKT adeziv oglinzi este un adeziv pe bază de amestec de cauciuc sintetic şi răşini, cu prindere iniţială foarte 
puternică, lipire rapidă şi de durată, cu excelentă adeziune la majoritatea materialelor din construcţii: beton, mortar, 
tencuială, ghips, cărămidă, piatră. Uşor de aplicat, rezistent la mucegai şi umiditate, nu afectează lacul oglinzii. Formează 
o îmbinare rezistentă, durabilă şi rezistentă.  
 
Caracteristici şi date tehnice * 
Componenta de bază:    amestec de cauciuc sintetic şi răşini 
Consistenţa:                                                                    pastă 
Culoare:                                                                             bej 
Greutate specifică:                                        1,2± 0,05g/cm3 
Componentă solidă:                                                  72 ± 3% 
Consum:                                                           300-500 g/m2 

Temperatură de utilizare:                    + 100C până la +300C 
Temperatura la care rezistă:               -150C până la  +600C 
Temperatură de depozitare:                   +50C până la +250C 
Timp de prelucrare:                                               10-20 min 
Timp de întărire completă:                                  până la 72h 
Flamabilitate:                                                uşor inflamabil 
Solvenţi:                                                                     benzen 

* Informaţiile din această fişă tehnică sunt bazate pe rezultatele testelor de laborator şi experienţa producătorului. În timpul aplicării produselor vă 
rugăm să respectaţi instrucţiunile de utilizare. De asemenea, recomandăm implementarea propriilor teste în concordanţă cu EN1279 sau/şi alte teste 
de management a calităţii, pentru a obţine cele mai bune rezultate. Nerespectarea acestor recomandări poate cauza daune pentru care nu ne asumăm 
răspunderea. 
 
Utilizare  
• Recomandat pentru lipirea, fixarea şi montarea tuturor 

tipurilor de oglinzi pe suprafeţe absorbante sau 
neabsorbante. 

 
Instrucţiuni de aplicare 
Toate suprafeţele ce urmează a fi lipite trebuie să fie 
curate, uscate, fără grăsimi, praf, impurităţi. Toate 
straturile aplicate anterior trebuie îndepărtate pentru a 
obţine adeziunea dorită. Se taie capătul tubului, se 
înfiletează vârful tăiat oblic şi se aplică cu ajutorul unui 
pistol manual sau pneumatic. Se prelucrează cu ajutorul 
unei spatule. Aplicaţi adezivul pe suprafaţa oglinzii în fâşii 
la 5cm una de alta şi 2cm distanţă faţă de centrul oglinzii. 
Uniţi suprafeţele prin presare puternică. Orice corecţie 
poate fi făcută în primele 5 minute după aplicarea 
adezivului. În cazul oglinzilor mai mari de 0,15m2, folosiţi 
elemente de fixare pentru a preveni mişcarea oglinzii. 

 
Ambalare şi depozitare 
COMPAKT adeziv oglinzi este disponibil în cartuş de 
plastic de 280ml. Perioada de valabilitate este de 12 luni de 
la data fabricaţiei, depozitat în locuri ferite de soare, în 
condiţii uscate la temperaturi între +50C şi +250C. Data 
valabilităţii este inscripţionată pe tub. 
 

 
Atenţie 
Produs inflamabil. Nu folosiţi produsul în încăperi cu foc 
deschis, nu fumaţi în timpul lucrului şi nu expuneţi 
produsul la temperaturi ridicate. În cazul contactului cu 
pielea clătiţi bine cu apă şi săpun. În cazul contactului cu 
ochii clătiţi bine cu apă. Dacă iritarea persistă consultaţi un 
medic. În caz de înghiţire consumaţi o mare cantitate de 
apă şi consultaţi un medic. Feriţi-l de copii. Citiţi şi Fişa 
Tehnică de Siguranţă. 
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