
                         FIŞĂ TEHNICĂ 

                                              Adeziv de tapet ADRo- TAPfix 

 

 

Descriere 

 

Adezivul de tapet ADRo TAPfix  

este un material pe bază de apă, cu rășini 
sintetice, îngroșători celulozici și alți 
aditivi. Se poate folosi pentru toate tipurile 

de tapet: ușor, normal și greu, tapet din 

hârtie, textil sau vinilic. 

 

Caracteristici tehnice 

 

La folosire, adezivul ADRo – TAPfix: 

• se întinde ușor; 
• permite corectarea  fără probleme a 

dispunerii foliei de tapet pe suport; 

• este omogen, respectiv la întindere 

nu formează noduri; 
• nu pătează; 
• asigură o aderență bună a tapetului 

pe suport; 

• asigură un mediu neutru; 
• materialul se menține proaspăt, 

atâta timp cât este ambalat etanș; 
• este rezistent la umezeală. 

 

Suprafețe recomandate 

 

Adezivul ADRo-TAPfix este 

recomandat pentru lipirea pe suprafețe de 
tip tencuieli, beton finisat, ciment, 

zugrăveli, ipsos, rigips etc. Produsul 

asigură o aderență foarte bună și pe 
suporturile sintetice de tip polistiren, OSB, 

poliamidă, sticlă, materiale epoxidice, 

vopsea.   

 

 

 

 

Recomandări aplicare 

 

a. Pregătire suport 
• suportul trebuie să fie neted și 

curat; 

• suprafața suportului trebuie să fie 
uscată, fără praf sau grăsime; 

• impuritățile de pe suport pot 
modifica aspectul tapetului; 

• petele proaspete trebuie îndepărtate 
cu o lavetă umedă; 

• găurile din perete trebuie acoperite 
și chituite; 

• în cazul pereților acoperiți cu 
vopsea impermeabilă, este necesară 
răzuirea pereților; 

• pentru suportul foarte absorbant, 

este necesară amorsarea suprafeței 
cu o soluție diluată de adeziv de 
tapet; 

• înainte de aplicarea tapetului, citiți 
cu atenție instrucțiunile 
producătorului. 

 

b. Aplicare  

Amestecați circa 5 minute conținutul 
găleții, pentru omogenizare; 

Întindeți adezivul în cantitate 

generoasa, pe suprafata de lipit tapetul. 

Foliile de tapet tăiate în prealabil se 

fixeaza, acordând o atenție deosebită 
marginilor, unde se suplimenteaza 

cantitatea de adeziv; 

După o prealabilă absorbție a 
adezivului, fixați foliile de tapet, presând 

cu putere cu ajutorul unei role, mai ales 

marginile; 



Îndepărtați imediat excesul de adeziv 
cu ajutorul unei cârpe/lavete înmuiată în 
apă. Uneltele folosite pot fi curățate ușor 
prin spălare cu apă. 

Consumul specific este aproximativ de                 

350 g/m2, în funcție de tipul de tapet care 
trebuie montat. 

 

c. Unelte necesare 

Agitator/amestecător, pensulă sau 
trafalet pentru întindere adeziv, 

rolă pentru presare, masă de lucru. 
 

d. Indicații privind siguranța  
utilizării 

- Utilizați produsul conform 

normelor de igienă și siguranță; 
- La contactul cu pielea sau ochii, 

spălați cu foarte multă apă; 
- Aruncați recipientele numai la 

punctele de colectare speciale; 

- Nu lăsați produsul la îndemâna 
copiilor; 

- Valabilitate: 24 luni de la data 

fabricației. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ambalare 

 

Ambalat în găleți de 2,5 Kg și  
respectiv în găleți de 10 Kg. 

 

Transport 

 

A se transporta ferit de radiații 
solare, intemperii, îngheț, respectiv surse 
de foc. 

  

Depozitare 

 

Temperatura în spațiul de 
depozitare trebuie să fie cuprinsă între 5°C 
și 30°C. Se depozitează numai în 

recipientele originale, etanș, la loc răcoros, 
ferit de îngheț și de razele solare. 

                                            

 


