
FIŞĂ TEHNICĂ 
Ediţia LB/NM 13.03.2015 

Anulează şi înlocuieşte ediţia anterioară 

 

Instrucţiunile noastre se bazează pe investigaţii amănunţite şi pe experienţa practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor şi a 
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Această fişă trebuie să fie citită şi înţeleasă înainte de utilizarea produsului. 

SADER KU320 
 

ADEZIV ACRILIC PENTRU PARDOSELI 
 

Adeziv acrilic rapid pentru aplicarea tuturor pardoselilor 
PVC şi a mochetelor de orice natură. 

 

DESTINAŢIE: PENTRU PARDOSELI 
PVC omogen (dale sau role) 
PVC eterogen (dale sau role) 
PVC pe plută 
Viniluri expandate reliefate (V.E.R.) 
Dale semi-flexible 
Mochetă tip ”iarbă“ cu sau fără dos 
Mochetă pe spumă (latex) 
Mochetă cu dos neţesut 
Mochetă suport sintetic (Action back) 
Cocos, Sisal şi Ratan cu dosul acoperit cu latex 
Aplicaţii curente şi speciale cum ar fi aplicarea de PVC pe PVC vechi etc 

Recomandat de principalii producători. 

 
AVANTAJE 

Rapid, fixează toate pardoselile rigide sau nervurate. 
Priză puternică, placaj imediat al pardoselii. 
Toleranţă ridicată la condiţiile de mediu. 
Confort în aplicare. 
Este adecvat pentru lipirea PVC pe PVC vechi. 
Timp de lucru: de 35 la 45 minute. 
Excelentă rezistenţă sub scaune cu rotile. 
Randament ridicat, lipiri sigure. 
Rezistenţă excelentă la plastifianţii PVC. 
Este adecvat aplicării pe pardoseli prin care se realizează încălzirea şi planşeurile luminoase. 

 
CARACTERISTICI TEHNICE 

Culoare: ivoriu 
Densitate: (NF: T76.300): 1,27±0,05 
NEINFLAMABIL LA UTILIZARE 
Punct de aprindere (NF: M07.019): 76ºC 
Timp de cauciucare*: de la 5 la 10 minute 
Timp de deschidere*: de la 40 la 55 minute 
Deschidere la trafic: circa 18 ore 
Priză definitivă*: circa 48 ore 
Temperatura de utilizare: +10ºC la +25ºC 

Nu rezistă la îngheţ. Reversibil până la -5ºC. 

*date la 23ºC, 55% umiditate relativă, pe suporturi normal absorbante 

 
MOD DE PREZENTARE 

COD    UNITATE AMBALARE PCB 

245870       Butoi de plastic de 6kg 
245871       Butoi de plastic de 12kg 
245872       Butoi de plastic de 20kg 
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PUNERE ÎN OPERĂ 

SUPORTURI DE BAZĂ 

 betoane şlefuite cu finisaj îngrijit 

 şape pe bază de ciment (încoporate sau raportate) 

 şape anhidre (1) (cf.aviz tehnic) 

 pardoseli vechi, parchet vechi nivelat convenabil 
 panouri din particule sau placaj (1)  

(1) Aplicaţi amorsa pe bază de solvent Bostik. 

PREGĂTIREA SUPORTURILOR 
Suporturile trebuie să fie rezistente, uscate, curate, şterse de praf, plane şi fără urme de produse grase. 
Suportul trebuie să fie conform regulilor profesionale CSTB: DTU sau CPT. 
Dalele din beton sau şapele din ciment trebuie să fie tratate cu produsele noastre de acoperire pentru netezire. 
Dacă suportul nu prezintă gradul de umiditate cerut, utilizaţi bariera noastră împotriva umidităţii EPONAL 336 (aviz tehnic nr. 12/02-
1324). 

Aplicarea adezivului 
Cu spatula adecvată, distribuiţi pe suport, prin aplicare simplă. Alegerea spatulei crestate (în funcţie de absorbţia şi de rugozitatea 
materialelor): 
Pentru toate pardoselile cu dosuri netede şi plane: Spatula nr.1 distribuie o cantitate de circa 200-250g/m². În cazul pardoselilor subţiri 
sau în cazul aplicării îmbrăcăminţilor murale, pentru ca forma striaţiilor să nu curgă şi să nu apară în timpul utilizării, recomandăm 
aplicarea adezivului cu ajutorul ruloului.  
Pentru dosuri rugoase: Spatula nr.2 distribuie o cantitate de circa 300-350g/m². 
Criteriile de timp de cauciucare şi timp deschis depind de temperatura, de higrometria ambiantă, pe porozitatea suportului, de 
rugozitatea materialelor şi de cantitatea de adeziv aplicată. 

Lipire PVC pe PVC, suporturi impermeabile 
Suportul va fi degresat, curat şi uscat. Timpul de cauciucare poate oscila între 30 şi 90 minute (şi mai mult) în funcţie de condiţiile de 
mediu ale şantierului şi de cantitatea de adeziv aplicată. 

Fixare/ tapetare 
Se realizează cu grijă pe toată suprafaţa (cu un rulou greu) pentru a uniformiza acumulările de adeziv şi pentru a transfera adezivul pe 
dosul materialului de acoperire. 

Rosturi şi tăieturi 
Trebuie realizate în conformitate cu indicaţiile de aplicare ale producătorului şi cu regulile artei. 
Sudarea rosturilor (PVC) se va efectua la 24 de ore de la aplicare. 

 
REMARCI DIVERSE 

În toate cazurile, respectaţi intervalul de uscare al suportului. 
Curăţaţi petele proaspete şi uneltele cu apă. 
Închideţi bine recipientele după uilizare. 
Este adecvat pentru pardoseli din cauciuc pentru care fabricantul preconizează utilizarea unui adeziv acrilic. 
Nu suprapuneţi mai mult de o paletă peste alta. 
Curăţaţi petele proaspete şi uneltele cu apă. 

 
CONSUM 

250 la 350g/m² 

 
PĂSTRARE 

1 an maxim în ambalajul original nedeschis, conservat între +10ºC şi +30ºC. Nu rezistă la îngheţ. 
 

SECURITATE 
A nu se lăsa la îndemâna copiilor şi feriţi de accesul animalelor. 
Pentru mai multe detalii consultaţi fişa cu datele de securitate pe pagina 

www.quick-fds.com sau solicitaţi-ne o copie prin fax. 

Recomandările de utilizare sunt definite prin raportarea la standardele medii 

de utilizare. Acestea trebuie respectate obligatoriu, dar nu exclud încercările 

prealabile, în special în cazul primei utilizări şi/ sau în caz de trăsături 

particulare ale stratului suport, ale şantierului sau ale mediului. Consultaţi 

fişele noastre de date de securitate pentru măsurile de precauţie în utilizare. 
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