
 
 

 

 
 
 
 
Descriere 
COMPAKT adeziv polistiren este un adeziv pe bază de dispersie de copolimeri acrilici, cu excelentă adeziune la 
majoritatea materialelor absorbante din construcţii: beton, mortar, tencuială, ghips, cărămidă, piatră. Este uşor de aplicat, 
rezistent la apă, ne-toxic pentru mediu. Formează o îmbinare puternică, durabilă şi rezistentă, având excelente proprietăţi 
de izolare fonică şi termică. Proprietăţile sale fizice superioare sunt proiectate pentru a-i oferi durabilitate şi performanţe 
remarcabile. 
 
Caracteristici şi date tehnice * 
Componenta de bază:           dispersie de copolimeri acrilici 
Consistenţa:                                                                   pastă 
Culoare:                                                                gri deschis 
Densitate:                                                   1,88 ± 0,05g/cm3 
Substanţă solidă:                                                      75 ± 3% 
Consum:                                                          200-550g/1m2 

Temperatură de aplicare:                                până la +300C 
Temperatură de depozitare:                   +50C până la +300C 
Temperatura la care rezistă:                 -200C până la +700C 
Timp de prelucrare:                                          10-15 minute 
Timp de întărire completă:                                       24 - 48h 
Flamabilitate:                                                                     nu 

* 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  
• lipirea plăcilor de polistiren şi a elementelor din 

poliuretan pe suprafeţe absorbante;  
• lipirea panourilor termoizolante, a materialelor 

acustice şi izolante, vată minerală, panouri, plăci şi 
elemente decorative din polistiren.  

 
Instrucţiuni de aplicare 
Suprafeţele pe care se aplică trebuie să fie curate, uscate, 
fără grăsimi, praf, impurităţi. Toate straturile aplicate 
anterior trebuie îndepărtate pentru a obţine adeziunea 
dorită. Cel puţin una din suprafeţe trebuie să fie poroasă 
pentru a asigura întărirea adezivului. Amestecaţi bine 
înainte de utilizare. Se aplică cu ajutorul unei spatule. 
Aplicaţi adezivul în fâşii la 10-20cm una de alta sau în 
puncte (10g/punct). Uniţi suprafeţele prin presare puternică 
în primele 10 minute după aplicare. 

 
Ambalare şi depozitare 
COMPAKT adeziv polistiren este disponibil în cartuş 
plastic 280ml, găleată de 1kg şi 5kg. 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 +300C. Data valabilităţii este inscripţionată pe 
ambalaj. 

 
Atenţie 
În cazul contactului cu pielea clătiţi bine cu apă şi săpun. 
În cazul contactului cu ochii clătiţi bine cu apă şi consultaţi 
un medic. În caz de înghiţire consumaţi o mare cantitate de 
apă şi consultaţi un medic. Feriţi-l de copii.  
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