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Adeziv poliuretanic AQUAPANEL®
pentru rosturi
La pereți și placări realizate cu plăcile de ciment AQUAPANEL® de interior

Fii sigur,
alege AQUAPANEL®

Domeniu de utilizare

Indicații

Adezivul poliuretanic AQUAPANEL pentru rosturi (PU) este utilizat la pereți și
placări, fiind folosit pentru lipirea plăcilor de ciment AQUAPANEL ® de interior.
Închiderea rosturilor plăcilor de ciment se face ușor, nefiind nevoie de prelucrări
intense și benzi de armare.
®

Aplicare

Se recomandă purtarea de ochelari de protecţie și mănușilor de protecție în
timpul manipularii acestui produs.

Livrare / Depozitare

Înainte de aplicarea adezivului poliuretanic, muchiile plăcilor trebuie desprăfuite
cu o pensulă umedă. Acest lucru asigură o mai bună aderență la plăci.
Adezivul poliuretanic AQUAPANEL ® pentru rosturi (PU) se aplică într-un cordon
continuu pe muchiile plăcii AQUAPANEL ® de interior deja fixată pe scheletul de
susținere.

■ 310 ml/cartuș
■ 12 luni de la data producției, depozitat corespunzător în ambalaj original
nedesfăcut, nedeteriorat, la loc uscat si răcoros
■ Protejați de lumina directa a soarelui.
■ Cod de toxicitate: GISCODE RU 1
Cod articol: 49376

Urmatoarea placă se dispune pe structura portantă, se presează pe adeziv (deschiderea rostului = 1mm) și se fixează cu șuruburi.
Acest lucru trebuie să se facă înainte ca următoarea placă să fie fixată.
Aplicarea adezivului între rosturi ulterior fixării nu este permisă.
Adezivul pentru rosturi în exces se va înlătura cu ajutorul șpaclului în ziua
următoare.

Necesar de material
aprox. 50 ml/m 2 (aprox. 25 ml/m rost)
Conținutul tubului (cartușului) ajunge pentru:
■ aprox. 6.5 m 2 (placi cu dimensiunea 900 x 1200 mm)
■ aprox. 10 m 2 (placi cu dimensiunea 1200 x 2000 mm; 1200 x 2400 mm)

Timp necesar de lucru:
Aprox. 15 minute/m 2 (inclusiv fixarea în șuruburi)

Temperatura de lucru
Temperatura aerului, suportului şi materialului trebuie să nu coboare sub +5°C
în timpul execuţiei şi timpului de întărire.

Date tehnice
Descriere

adeziv poliuretanic, înaltă vâscozitate

Densitate

1,5 g/ml

Rezistență la temperatură

de la -40°C la până la +80°C

Rezistență la umidiate

C4 conform EN12765

Timp de prelucrare:

50 minute (la 20°C și 65% umiditatea relativă)

AQUAPANEL® are la bază o tehnologie avansată care susţine procesul de construcţie de la stadiul de proiect până la finalizare.
Plăcile, accesoriile şi serviciile AQUAPANEL ® reprezintă un întreg – puteţi fi sigur că proiectul dumneavoastră se va materializa
aşa cum vă doriţi.
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AQUAPANEL® este marca inregistrata a Knauf USG Systems GmbH & Co. KG
Knauf Gips SRL România 013702 Bucureşti, sector 1, Piaţa Presei Libere nr.3-5, Clădirea City Gate, Turnul Sud, Etj.4
Producătorul își rezervă dreptul de a face modificări tehnice. Garanția producătorului se referă numai la calitatea materialului. Indicațiile privitoare la consumuri, cantități și punere
în operă sunt bazate pe experiența producătorului și în condiții de prelucrare care se abat de la prevederile trecute în fișa tehnică, nu pot fi preluate ca atare. Indicațiile conținute în
fișă nu exonerează cumpărătorul / vânzătorul de verificarea pe propria răspundere, a conformității domeniului de aplicare din șantier cu cel prevăzut în fișa tehnică. Toate drepturile
asupra fișei tehnice aparțin producătorului. Modificări, reeditări și fotocopii, precum și extrase necesită aprobarea scrisă Knauf Gips SRL România.

