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FISA TEHNICA 
 

SUPER  STICKY 
ADEZIV SPECIAL PENTRU LEMN 

 
 
1. Descriere produs 
Adeziv pe bază de poliacetat de vinil în dispersie apoasă, plastifianti, extenderi si aditiv. 
 
2. Domeniu de utilizare 
Se utilizează pentru lipirea lemnului, hartiei, textilelor 
 
3. Caracteristici principale 

• produsul aderă foarte bine la suportul pregătit corespunzător,  
• prezintă o capacitate de umectare foarte bună; 
• se aplică usor si se usucă repede; 
• asamblările realizate prezintă rezistentă la tractiune si uzură. 

 
4. Caracteristici tehnice: 
 
Nr. 
crt. CARACTERISTICA CONDIŢII DE 

ADMISIBILITATE 
0 1 2 
A 
1. Aspect dispersie omogena, fara depuneri 

sau impuritati 
2. Culoare alba 
3. Densitate la 200C, g/cm3  1.00 – 1,3 
B 
1.. Aspect pelicula pelicula uniforma, transparenta 

 
5. Mod de utilizare 
Pregatirea produsului: 

- produsul se utilizeaza ca atare sau se dilueaza cu apa  potabila; 
Pregătirea suprafeţelor:  

- suporturile pe care se aplică trebuie să fie curate, desprăfuite, uscate şi degresate. 
Mod de aplicare 

- se aplică pe suprafetele ce urmeaza a fi lipite; 
- acestea se îmbină si se presează un timp suficient, functie de natura suportului; 
- îmbinarea suprafetelor trebuie să fie făcută sub presiune cel putin până la formarea prizei; 
- excesul de adeziv se îndepărtează cu o lavetă sau cu un spaclu. 

Se aplica cu pensula sau rola. 
Curatarea echipamentului de lucru se face cu apa. 
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Conditii de aplicare: 

- temperatura  produs: 10 – 300C 
- temperatura  suprafata: 10 – 300C 
- temperatura  mediu: 10 – 300C 
- umiditate suprafata: 1 – 12 % 
- umiditate mediu: 20 – 80 % 

 
6. Consum specific: cca 4 m2/kg 
 
7. Ambalare, depozitare, transport  
Ambalare - Produsul se ambalează în cutii din material plastic închise etanş:  
0,5 kg / 0.8 kg/ 4 kg / 10 kg / 17 kg. 
Depozitare si transport - Temperatura de depozitare şi transport trebuie să fie 5 – 300C. Sub 
această temperatură produsele riscă să îngheţe, se depreciaza si  devin neaplicabile.Transportul 
produsului se face cu mijloace de transport acoperite. 
 
8. Termen de valabilitate: 12 luni, in ambalajul original inchis etans, pastrat in conditiile 
respectarii regulilor de transport si depozitare. 
 
9.  Reglementari legale 
Deşeuri: Reziduurile de produs si ambalaj constituie deseuri si se trateaza conform legislatiei in 
vigoare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Producatorul nu își asumă responsabilitatea în cazul în care nu sunt respectate instrucțiunile de pe etichetă.  
Producatorul nu își asumă responsabilitatea în cazul în care suportul nu este pregătit corespunzător conform instrucțiunilor . 
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