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PRIMA ARADEZ LEMN  

 

 

 

DESCRIERE Este un adeziv pe bază de emulsie de PAV, materiale de umplutură, plastifianţi şi              
aditivi; produsul este diluabil cu apă. 

RECOMANDĂRI Se poate aplica pe lemn, carton, carton asfaltat, material textil şi piele. Sunt indicate              
ca suprafeţele de bază să fie rezistente, uscate, curate şi fără grăsimi. Se utilizează în               
industria mobilei, la fabricarea jucăriilor, lucrări de artizanat, lucrări de tâmplărie etc. 

CULOARE  albă 
ASPECT, PELICULA USCATĂ mată 
DENSITATE 1.13 ± 0.01 Kg / L  

PRIMA ARADEZ LEMN economic; 
 

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE 
 

PREGĂTIREA 
SUPRAFEȚELOR  
 
 

Adezivul trebuie bine omogenizat înainte de utilizare. Se poate aplica manual           
prin pensulare sau roluire. Se recomandă a fi aplicat fără diluare sau eventual             
foarte puţin diluat, pentru a atinge o durată bună de uscare. Suportul pe care se               
face aplicarea trebuie să fie uscat, fără denivelări şi să nu fie impurificat cu              
grăsimi sau alte substanţe care să înrăutățească aderenţa.  
Înainte de lipire suprafeţele care se supun lipirii trebuie să fie suprapuse perfect             
în plan şi margini.  
După aplicarea adezivului lipirea trebuie făcută în câteva minute pentru a nu            
permite uscarea la suprafaţă a peliculei aplicate. Pentru un anumit suport şi în             
funcţie de suprafaţa sa, adezivul trebuie să aibă o anumită vâscozitate şi            
compoziţie pentru a realiza o peliculă continuă cât mai subţire. Prin aceasta se             
evită formarea bulelor de aer ce scad rezistenţa îmbinării.  
Surplusul de adeziv se poate îndepărta cu apă înainte de uscare. Petele de adeziv              
care pot deranja pot fi îndepărtate după montare cu apă. 



 

DATE DE APLICARE 
 

Înaintea deschiderii ambalajului se şterg urmele de apă, ulei sau alte impurităţi pentru prevenirea contaminării produsului. Se amestecă                  
produsul în ambalajul original până la omogenizarea completă şi redispersarea eventualului sediment. În cazul depozitǎrilor îndelungate este                 
posibilǎ uscarea produsului pe partea interioarǎ a capacului astfel încât, la scoaterea acestuia, se va avea grijǎ sǎ se îndepǎrteze eventualele                     
coji ajunse la suprafaţa vopselei.  

DATE SUPLIMENTARE 
 

 
MĂSURI DE SIGURANȚĂ 

 

 

 
NOTA: Produsul este destinat utilizării profesionale. Informațiile şi datele conţinute în prezenta fişă tehnică se bazează pe                 
evaluarea, măsurătorile şi practica producătorului, în condiţii standard de depozitare, manevrare şi utilizare a produsului. Clientul                
este responsabil de utilizarea adecvată a acestora, conform recomandărilor producătorului. Orice nerespectare a condiţiilor şi               
metodelor de aplicare, depozitare sau pregătire a suprafeţei poate influenţa negativ performanţele standard ale produsului pus în                 
operă. Clientul este responsabil de verificarea existenței unei eventuale modificări a prezentării produsului, respectiv a descrierii                
tehnice.   
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METODE DE APLICARE pensulare. 
CURĂȚARE/DILUARE apă rece curată 
DILUȚIE max. 5 % 
AMBALARE 0.4 kg, 0.9 kg, 4 kg 

VALABILITATE  Produsul este garantat 24 luni de la data fabricaţiei, cu respectarea condiţiilor de             
ambalare, depozitare, transport şi manipulare corespunzătoare. 

MĂSURI  DE SIGURANȚĂ Produsul este diluabil cu apă, netoxic, neinflamabil, nu influenţează siguranţa          
utilizatorilor. Produsul nu se va lăsa la îndemâna copiilor, nu va fi depozitat în              
apropierea depozitelor de alimente, iar ambalajul original nu va fi refolosit pentru            
depozitarea alimentelor. Când folosiţi acest produs nu mâncaţi şi nu beţi; se vor             
aplica măsurile generale de igienă. Se recomandă evitarea contactului prelungit sau           
frecvent cu pielea şi mucoasele, inhalarea prelungită sau frecventă a vaporilor           
şi/sau aerosolilor sau ingerarea produsului. Dacă produsul este utilizat în spaţii           
închise este obligatorie asigurarea unei circulaţii continue adecvate de aer proaspăt           
în cursul aplicării şi uscării. 
Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultaţi fişa date de securitate a             
produsului. 

 
DEPOZITARE ȘI MANIPULARE 

 

DEPOZITARE 
 

Depozitarea se face doar în ambalajul original, în spaţii închise, uscate, acoperite,            
aerisite, ferite de acţiunea directă a radiaţiilor solare şi intemperii, la temperatura            
de 5 – 30 °C. În spaţiile de depozitare trebuie să se menţină o curăţenie perfectă                
prin îndepărtarea oricărei scurgeri accidentale.  
Pe ambalaj va exista eticheta originală a producătorului şi se vor respecta            
indicaţiile de pe aceasta. 
 La o temperatură mai mică de +5 °C produsul se deteriorează ireversibil. 


