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FISA TEHNICA 

MODULO ADHESIVE 

Adeziv pastă cu rezistență superioară pentru placarea cu piatră decorativă, 

panouri decorative, plăci ceramice, a pereților exteriori și interiori 

 
 

DESCRIERE: 

 

MODULO ADHESIVE este un adeziv de tip pastă, gata preparat, pe bază de rășină acrilică silanizată. 

Oferă rezistență adezivă ridicată și elasticitate. Este calificat drept antiderapant (alunecare zero a 

plăcii). Este ideal pentru reparații minore datorită aplicării sale rapide și ușoare. Este clasificat ca 

adeziv de tip D2 conform EN 12004. 

 

ARII DE APLICARE: 

 

MODULO ADHESIVE este potrivit pentru fixarea plăcilor absorbante sau neabsorbante, a pietrelor 

decorative din ipsos sau ciment, a pietrelor naturale, a plăcilor de mozaic din sticlă, a plăcilor de 

izolare termică și fonică și a panourilor din lemn (interior). Se aplică pe suporturi precum beton, 

cărămidă, beton celular(BCA), tencuială, plăci de ghips, plăci de ciment, lemn. 

 

DATE TEHNICE: 

 

Aspect:  pastă pe bază de apă 

Culoare:  albă, alb-gălbuie 

Temperatura de aplicare:  de la +5°C la +35°C  

Rezistă la temperaturi:  de la -30°C la +90°C 

Aderență:  ≥ 1 N/mm2 

Aderență după: 

• imersie în apă:  ≥ 0.50 N/mm2 

• expunere la căldură:  ≥ 1 N/mm2 

Timp de aplicare:  20 min 

Timp de adjustare după aplicarea plăcii:  20 min  

Chituire rosturi:  după minimum 12 h 

Întărire finală:  după 7-14 zile, în funcție de absorbția suprafețelor 

 

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE: 

 

1.Substrat: 

Suprafața de aplicare trebuie să fie suficient de dură, fără praf sau grăsimi și cât mai plană posibil. 
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2.Aplicare: 

MODULO ADHESIVE este întins și „pieptănat” pe suprafață folosind o mistrie crestată pentru o 

aplicare uniformă pe toată suprafața. Apoi, plăcile sunt fixate prin apăsarea lor în poziția dorită. 

Amestecul aplicat trebuie acoperit cu plăci în termen de 20 de minute, pentru a evita formarea „pielii”, 

adică înainte ca adezivul să înceapă să se intărească. 

Ajustarea plăcilor este posibilă timp de 10 de minute după aplicarea adezivului. 

3.Curățare: Adezivul umed cu apă, adezivul uscat cu alcool. 

 

CONSUM: 3-5 kg/m2, în funcție de mărimea dinților mistriei și de tipul de substrat. 

 

AMBALARE: MODULO ADHESIVE se livrează în galeți din plastic de 3,5 kg, 7 kg și 15 kg. 

 

TERMEN DE VALABILITATE ȘI DEPOZITARE: 12 luni de la data producției, dacă este 

depozitat în ambalajul original, nedeschis, la o temperatură cuprinsă între +5 și +30 grade Celsius. 

Protejați de expunerea directă la soare și de îngheț. 

 

OBSERVAȚII: 

 

Suprafețele foarte poroase (betonul celulat, plăcile de gips-carton, PAL, etc) trebuie amorsate mai 

întâi. 

Nu adăugați în MODULO ADHESIVE cu apă, ciment, var etc. 

MODULO ADHESIVE nu este potrivit pentru fixarea materialelor neabsorbante pe suporturi 

neabsorbante și nici pentru locuri cu umiditate ridicată sau imersiune permanentă in apă cum ar fi 

piscine, rezervoare de apă. 

Consultați indicațiile privind riscurile la utilizare de pe etichetă. 

 


