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Produs 

COMPAKT adeziv pardoseli 

• Ușor de folosit  

• Aderență excelentă  

• Formează o peliculă omogenă și elastică 

• Pelicula are o mare rezistență mecanică și o bună aderență la bază de ciment, lemn și 

polistiren 

• În special potrivit pentru acoperiri din PVC 

 

Ambalare 

1 kg 5 kg 

 

Proprietăţi 

COMPAKT adeziv pardoseli este un adeziv lichid pentru lipirea pe substrat de ciment plat a 

pardoselilor din PVC, parchet, gresie. Se caracterizează prin puteri puternice de legare și aplicare 

ușoară. 

 

Aplicare 

Suprafetele trebuie sa fie permanent uscate, fără fisuri şi praf şi fără orice contaminări care ar 

putea afecta priza. 

Se amestecă bine înainte de utilizare! Adezivul este gata de utilizare. A nu se dilua.  

Adezivul se aplică cu ajutorul unei spatule. Tipul spatulei se allege în funcţie de substratul suport 

şi de acoperirea pardoselii.  

Pentru a asigura o bună umectare a suportului de acoperire a pardoselii, aplicați adeziv numai 

într-o zonă de substrat care poate fi stabilită în timp ce adezivul este încă umed. 

Pardoseala trebuie să fie aclimatizată cu temperatura încăperii, într-o poziție plană înainte de 

aplicare, pentru a evita suprapunerea datorită extinderii. Vă rugăm să acordaţi atenție la fișa 

tehnică elaborată de producătorul pardoselei de acoperire.  

Temperatura substratului, a pardoselii și a adezivului nu trebuie să scadă sub 100C. Umiditatea 

relativă nu trebuie să depășească 75%. 

Pardoseala poate fi folosită după 48 de ore. 

 

Depozitare 

Depozitați în recipientul original bine închis la temperatura de 5-300C într-un loc uscat. Protejați 

de lumina soarelui. 

 

Considerente de sigurantă  

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Produs neclasificat ca fiind periculos. Informații detaliate 

cuprinse în fișa cu date de securitate (SDS). 

- adeziv pardoseli 



 

2 

 

Date tehnice  

Compoziție chimică dispersie polimerică 

Culoare/ formă crem deschis 

Miros   puternic, caracteristic  

pH    4,0-7,0 

Densitate (200C) 1,3 g/cm3 

Eficienţă  600 - 800 g/ m2 (finisare), 

800 - 1000 g/ m2 (parchet) 

Unelte   mistrie dinţată 

Unelte de curăţare apă caldă 

 

Informaţii privind reglementările 

Informaţiile conținute în această fișă tehnică oferă recomandări şi exemple posibile. Informațiile 

furnizate reflectă stadiul actual al cunoștințelor și experienței noastre și nu îl absolvă pe utilizator 

de obligația de a face propriile sale teste pentru a verifica adecvarea produsului pentru scopul 

propus. Producătorul își rezervă dreptul de a modifica aceste informații tehnice fără a informa 

clientul. 

 

 

 

 


