
Fișă tehnică 

Adeziv pentru lemn Gorilla®  
Descriere produs:  Adezivul pentru lemn Gorilla este un alcool polivinilic 

(PVA) reticulat , conceput pentru a oferi rezistență mare, 
viteză mare de acționare și rezistență la apă, pentru a 
asigura performanța și versatilitatea proiectelor de 
interior și exterior. 

Dimensiuni standard  236 ml, 532 ml, 1 litru 

Proprietăți fizice (Tipice) 

Notă: informațiile și datele tehnice din această fișă tehnică au doar caracter informativ și nu trebuie 
utilizate în loc de specificații. Informațiile sunt furnizate cu bună-credință, cu teste recomandate de PSTC și 
ASTM și efectuate de Departamentele de Asigurare a Calității și Service Tehnic. Tuburile individuale pot varia 
ușor față de aceste medii. Utilizatorii trebuie să determine dacă produsul este potrivit pentru scopurile 
personale efectuând propriile teste. 
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Proprietate Valoare - Tipică

Vâscozitate între 4.000 și 5.000 cps

Rezistență la forfecare   (ASTM 
D905)

între 3.900 și 4.000 psi  (între 27 și 28 MPa)

Rezistență la apă Conform ANSI/HPVA HP-1-1994 Tip II și EN204/205 - 
D3

Solide 49 – 51 %

pH 2,9 - 3,2

Gravitate specifică 1.08 @ 77,0 °F / 25,0 °C

Conţinut COV < 2,6% (28 g/L)

Temperatura min. de utilizare
12 

o

C (55 
o

F)

Instrucțiuni de asamblare 
Notă: aceste instrucțiuni au la bază 
condițiile nominale. Condițiile de lipire 
și substrat afectează uneori timpii de 
asamblare.

Timp de lucru 5 - 10 min. 
Timp de fixare 20 - 30 min. 

Timp de uscare 80 % în 1 - 2 ore. 
Întărire completă în 24 de ore.

Stabilitatea la îngheț - dezgheț Până la 5 cicluri (după ce a înghețat, lăsați 
produsul să ajungă la temperatura camerei înainte 

de a-l utiliza și agitați-l/amestecați-l pentru a 
ajunge la forma inițială).
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