
 

 

Fisa tehnica 6.11 
Grade Q611S9521  
 

Zwaluw Mirror Adhesive 
 
Descriere Zwaluw MIRRORFIX - SBR – adeziv de oglinda este un adeziv monocomponent, 

gata de folosit, bazat pe cauciuc SBR. Adezivul se intareste prin evaporarea 
solventilor, realizand o etansare puternica, durabila, flexibila si rezistenta la 
umezeala. 

Aplicatii Pentru lipirea oglinzilor, fabricate conform DIN 1238, pe toate substraturile 
obisnuite de constructie. 
Pentru lipirea placilor decorative si fonoabsorbante. 
Pentru lipirea polistirenului si a spumei poliuretanice. 
Pentru suprafete din lemn, piatra, beton, tencuiala, gips, placi de gips, placi 
ceramice, otel, aluminiu si substraturi vopsite. 

  
 Limitari      Nu este recomandat pentru oglinzi acoperite pe spate cu pelicula epoxidica. Nu se 

recomandă pentru polietilenă, polipropilenă, Teflon. 

Suprafete (tip de suprafata, pregatirea suprafetei). Aderenta 
 Suprafata trebuie sa fie curata, uscata, fara grasimi, ulei, alte impuritati 
                       Pentru oglinzi de pana la 6mm grosime: aplicati adezivul pe ambele  suprafete 

(oglinda si suport) si intindeti-l cu un pieptene dintat de aprox. 3 mm. Permiteti 
uscarea timp de 10-15 minute apoi montati oglinda si presati pe suprafata. Daca 
este necesar (oglinda are greutatea prea mare), sprijiniti oglinda timp de 24 de 
ore sau mai mult in functie de temperatura si porozitatea suportului. Nu aplicati 
adezivul fasii sau puncte deoarece poate cauza patare. 

Culori Bej. 

Ambalare Tuburi de 280, 310ml 

Masuri de siguranta. Siguranta generala 
 Fisa de siguranta este disponibila la cerere. 
Termen de valabilitate 12 luni, in ambalaj original, nedeschis, la temperaturi de +5°C    si 

+25°C. 

Date tehnice: 
 Baza   SBR 
 Temperatura de aplicare +5°C / +30°C.  
 Densitate   1.14 g/ml 



 

 

 Viscozitate   cca 200.000 mPas  HBT, T-B, 5t 
 Continut solid  75 %, 1h/ 130°C 
 Timp de uscare:   10-15 min, la 23°C si 55% UR 
 Aderenta finala:   72 h, la 23°C si 55% UR 
 Consum:   300-600 g/m2 

 Rezistenta la temperatura dupa intarire -15°C / +60°C 
 Rezistenta la inghet  in timpul transportului pana la –15°C 
 
Garantie si Raspundere   

Producatorul garanteaza ca produsul respecta specificatiile tehnice, pe durata perioadei 
de valabilitate si in conditiile de manipulare, transport si depozitare stipulate in fisele tehnice si 
de siguranta. Toate informatiile oferite sunt rezultatul testelor efectuate si al experientei 
producatorului si au un caracter general. Cu toate acestea, ele nu implica nici o raspundere. 
Este responsabilitatea utilizatorului sa verifice prin realizarea propriilor teste, daca produsul este 
potrivit pentru aplicatia dorita. Producatorul nu va putea fi facut raspunzator in nici un caz pentru 
daune accidentale sau consecinte datorate utilizarii produsului.  
 
 

Ultima actualizare lb. romana: 10.05.2011 
Ultima actualizare lb. engleza: 03.12.2007 
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