MASTER PRO
Adeziv pentru panza din fibra de sticla

DOMENIUL DE
APLICARE

Master Pro este adezivul gata de folosire pentru panza din fibra de sticla, se aplica in
incaperi interioare uscate. Corespunde standardelor Certificatului M1 privind emisiile
nocive ale materialelor de constructii.
Se utilizeaza de asemenea pentru alipirea tapetelor textile si de vinyl pe baza de hartie.
Nu se aplica pentru materialele din PVC.
Adezivul Master Pro corespunde cerintelor de siguranta antiincendiara conform
Organizatiei Internationale Maritime FTPC (IMO Resolution MSC.61 (67) Part 2 si 5), si
poseda certificatul MED.
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DATE TEHNICE

Tip
Dispersie PVA
Dizolvant………................................................apa
Densitate............................................................cca. 1,05 kg/l
Flamabilitate …………………………………….inflamabil
Rezistenta la temp.joase…………………………ingheata
Temperatura min.de aplicare….........................+15 °C
Consum………………...................................... 4-5 m2/l
Timpul de expozitie:
-Suprafata absorbanta – 0 min (alipire momentana)
-Suprafata vopsita – peste 10-20 min
Timpul de lucru:
-Suprafata absorbanta – 15-20 min
-Suprafata vopsita – max. 30 min
ATENTIE: ALIPIRE UMEDA

corespunde cerintelor Certificatului M1
linia de alipire transparenta
adeziv gata de folosire, nu necesita timp adaugator pentru pregatire
poate fi aplicat pe suprafete absorbante, vopsite sau prelucrate anterior
se aplica bine cu rola
doar pentru incaperi uscate
adeziune initiala inalta
pastreaza bine textura si desenul exterior al fibrei aplicate
fibra de sticla poate fi vopsita peste 24 ore dupa alipire

APLICAREA
PRODUSULUI

Rola, peria, spatula

PREGATIREA
SUPRAFETEI

Suprafata prelucrata trebuia sa fie uscata, neteda, dura si curata. Suprafetele foarte
absorbante se prelucreaza in prealabil cu adezivul Master Pro, dizolvat cu apa in raport
1:3. Suprafetele vopsite se slifuiesc, se spala cu solutie de curatare potrivita (de
exemplu, Kiilto Maalarinpesu), dupa ce se spala abundent cu apa curata.

INSTRUCTIA DE
UTILIZARE

Adezivul se aplica pe perete cu rola sau spatula, pe o suprafata de 1-2 benzi de tapete,
alipirea se face prin metoda alipirii umede. Marginile benzilor se alatura pe perete. Vopsirea
suprafetei este posibila peste 24 ore dupa lipirea materialului.
In cazul alipirii tapetelor pe baza de hartie, urmati instructiunea producatorului de tapete.
In cazul tapetelor textile pe baza de hartie, cu fibre paralele si desen pe suprafata, adezivul
se aplica pe tapete, nu pe perete.
Petele proaspete de adeziv se indeparteaza cu o carpa umeda.

CONDITII DE
LUCRU

Temperatura incaperii, adezivului si materialului +18…+20°C.
Umiditatea suprafetei: lemn – 8-12%, beton – max. 3%
In momentul alipirii temperatura incaperii trebuie sa fie in limitele normei,
suprafata si adezivul trebuie sa fie de temperatura camerei.
Conditiile existente, precum temperatura si umiditatea aerului, calitatea si
umiditatea suprafetei, cantitatea produsului, influenteaza considerabil
timpul de formare a peliculei si viteza de intarire, de aceea datele noastre
poarta character de ghid.

1 l, 5 l, 15 l
AMBALAJUL:

SIGURANTA LA LOCUL
DE MUNCA

A feri de copii.
A evita contactul adezivului proaspat cu pielea. Apa ramasa dupa spalarea instrumentelor
de lucru poate fi aruncata in canalizare. Ramasitele uscate de adeziv pot fi aruncate la
gunoi. Mai multe detalii sunt indicate in fisa de securitate.

DEPOZITARE

Produsul se depoziteaza la temperature minima +1ºC, in ambalaj original inchis
ermetic. Adezivul rezista doua cicluri de inghet-dezghet fara pierderea
proprietatilor. In cazul pastrarii indelungate, amestecati adezivul inainte de
utilizare. Ambalajul deschis trebuie folosit timp de o luna. Termenul de
valabilitate – vedeti pe ambalaj.

ATENTIE

Recomandarile noastre se bazează pe cercetarile proprii şi experienţă acumulată. Noi nu putem
să acţionăm asupra condiţiilor locale sau asupra calităţii lucrului cu folosirea produsului şi de
aceea nu ne putem asuma răspunderea pentru rezultatele obtinute.

Pentru informatii suplimentare rugam sa ne contactati la numarul de telefon (022) 59 20 73

