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ADEZIV PENTRU PLUTĂ 22A 
Date tehnice: 
Bazǎ Copolymer 

ConsistenŃa Pastǎ 

Sistem de uscare Polimerizare fizicǎ 

Timp de lucru 10 – 15 minute  

Greutate specificǎ (DIN 53479) Aprox.  1,5 g/cm³  
RezistenŃa termicǎ -20ºC +80ºC (în stare uscatǎ) 

ConŃinut substanŃa solidǎ Aprox. 78% 

Consum 500-600 g/m ² 

Timp de uscare 24-48 h 
 

Descriere: 
Adezivul 22A este un adeziv gata de lucru pen-
tru lipirea plǎcilor din plutǎ pe pardoseli sau 
pereŃi. 
 

Caracteristici: 
- Pastǎ gata de lucru 
- Putere mare de lipire 
- Elastic dupǎ uscare 
- Rezistent la apǎ 
- Neinflamabil 
 

AplicaŃii: 
Lipirea plǎcilor din plutǎ pe pardoseli sau pereŃi 
din lemn, cǎrǎmidǎ, piatrǎ, gips-carton, aglo-
merate.  
 

Culoare si ambalaj:  
Maro  
 

Ambalaj:  
1 kg, 5 kg, 15 kg. 
 

Suporturi:  
Natura: suprafeŃe poroase cum ar fi piatra, 
cǎrǎmida, betonul şi gips-cartonul 
Stare: curate, uscate, degresate 
Tratament prealabil : necesitǎ un Primer pentru 
suprafeŃele foarte poroase  
Recomandǎm un test de compatibilitate preli-
minar. 
 

InstrucŃiuni de folosire: 
- AplicaŃi adezivul cu ajutorul unei spatule cu 

dinŃi (3-5 mm) pe suprafaŃǎ.  
- Nu aplicaŃi adeziv mai mult decât se poate 

acoperii în 10 minute.  
- AşezaŃi placa din plutǎ, apasaŃi ferm şi ba-

teŃi cu un ciocan din cauciuc.  
- ApǎsaŃi capetele plǎcii încǎ o datǎ dupǎ 10 

minute. 

 

Temperatura de aplicare : +5ºC....+30ºC 
CurǎŃare: adezivul neântarit poate fi curǎŃat cu 
apǎ. Adezivul întǎrit poate fi curǎŃat doar me-
canic. 
ReparaŃii: cu adezivul 22A sau cu un adeziv de 
contact 
 

Termen de garanŃie şi depozitare: 
12 luni în ambalajul original.Depozitare în spa-
Ńii reci şi uscate la temperaturi de 
+5ºC....+25ºC. Nu expuneŃi la îngheŃ 
 

Certificat de calitate: 
Produs de SOUDAL NV in Turnhout (Belgia) în 
conformitate cu standardul de calitate ISO 
9001.2008 
 

Recomandǎri: 
Plǎcile din plutǎ trebuie acomodate cel puŃin 
24 ore cu temperatura camerelor unde se 
monteazǎ  
temperatura minimǎ a suprafeŃelor de lipire 
+15ºC 
nu lipiŃi pe suprafeŃe care conŃin grǎsimi 
dupǎ 48 ore plǎcile de plutǎ pot fi finisate (vop-
site) 
când folosiŃi plǎci din plutǎ prefinisate asigu-
raŃi-vǎ cǎ stratul cu care sunt acoperite poate fi 
lipit cu adezivi pe bazǎ de apǎ. Dacǎ acesta nu 
permite folosiŃi adeziv de contact neoprenic 
44A sau tixotropic 46A (pentru suprafeŃe verti-
cale) 
nu folosiŃi în aplicaŃii unde imersiunea continuǎ 
este posibilǎ nu diluaŃi adezivul  
 

Mǎsuri de protecŃie: 
aplicaŃi mǎsurile uzuale de igienǎ 
consultaŃi eticheta pentru mai multe informaŃii.

 


