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FIŞĂ TEHNICĂ 
Ediţia CM/CN 19.01.2015 

Anulează şi înlocuieşte ediţia anterioară 

SOL CONTACT NM 

 

Instrucţiunile noastre se bazează pe investigaţii amănunţite şi pe experienţa practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor şi a 
condiţiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obţinute şi/ sau pagubelor 
produse de utilizarea produselor. Totuşi, Departamentul Service vă stă la dispoziţie pentru informaţii suplimentare legate de folosirea 
produselor. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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SOL CONTACT NM  

Această fişă trebuie să fie citită şi înţeleasă înainte de utilizarea produsului. 

SOL CONTACT NM 
 

ADEZIV DE CONTACT 
 

 
 
 

Adeziv neoprenic special pentru glafuri. 
 
 
 

 
DESTINAŢII 

Compatibil cu majoritatea pardoselilor elastice: 

- cauciuc (tip dale sau role) 

- linoleum 

- fibre naturale (cocos, sisal, alge etc) cu sau fără dos din latex. 

- mochete, pâslă, textile 

- plută 

 
Plinte, profile şi glafuri. 

Compatibil cu pardoselile încălzite şi planşeurile radiante electrice (PRE). 

Straturi suport absorbante sau neabsorbante. 

 
 

AVANTAJE 

- Aderenţă iniţială imediată 

- Priză rapidă 

- Coeziune finală puternică 

- Compatibil cu spaţiile cu trafic intens 

- Poate fi utilizat pe verticală 

- Potrivit pentru straturi suport neabsorbante (de ex. metal) 

- Timp îndelungat de prelucrare 

- Timp scurt de gumare 

- Rezistenţă excelentă la căldură (până la +70°C). 

- Recomandat pentru pardoselile nervurate 
 

 

CARACTERISTICI TEHNICE 

- Adeziv neoprenic pe bază de solvent 

- Utilizare în strat dublu 

- Culoare: ambră 

- Densitate (NF : T 76.300): 0,87 ± 0,01. 

- Punct de aprindere (NF: T 76.103): sub 0°C 

- Timp de gumare*: între 5 şi 15 min 

- Timp de lucrabilitate*: 45 - 60 min 

- Deschis traficului: Imediat 

- Priză definitivă*: 24 - 48 ore 

- Temperatură de utilizare: +10° C - +30°C 
* Criteriile privind timpul de întindere şi timpul de lucrabilitate depind de temperatura şi de higrometria ambiantă, de porozitatea stratului suport şi de cantitatea de 
adeziv aplicată (date la +23° C, 55% umid. rel., pe straturi suport cu grad normal de absorbţie). 
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UTILIZARE 

STRATURI SUPORT 

- Dale de beton şi şape de ciment conforme cu DTU 26.2, 

- Mortar de finisaj P3 şi cu grosimea de 3 mm, 

- Plăci vechi de pardoseală, 

- Parchet vechi, 

- Planşeuri vechi, 

- Panouri derivate din lemn CTB-H, CTB-X, OSB3, 

- Metal curăţat şi degresat, 

- Şape anhidride conforme cu DTU şi CST în vigoare. 

 
PREGĂTIREA STRATURILOR SUPORT 

Lucraţi pe straturi suport pe bază de ciment, curate, sănătoase, uscate şi cu grad normal de absorbţie, sau pe care s-a aplicat în 

prealabil un mortar de reparaţii P3 (Cf: DTU 53.2). Umiditate a stratului suport inferior la 4,5% (<0,5% pentru şape anhidride). 

Dacă stratul suport nu prezintă raportul de umiditate necesar, utilizaţi produsul-barieră împotriva infiltraţiilor de umezeală EPONAL 

336 (Aviz tehnic nr. 12/11-1592 şi nr. 12/06-1475). 

 
Potrivit atât pentru lipirea pe panouri aglomerate sau pe placaj, tablă sau straturi suport vopsite şi şlefuite (vopseaua trebuie să 

adere bine la suport). 

 
PREGĂTIREA PARDOSELII 

Pentru pardoselile din cauciuc, verificaţi dacă dosul acestora trebuie şmirgheluit cu scopul eliminării, dacă este necesar, a 

reziduurilor de după scoaterea din matriţă. 

 
CONDIŢII DE APLICARE: 

 În timpul lucrărilor, ventilaţi bine spaţiile şi reduceţi riscurile producerii scânteilor (întrerupătoare, telefoane mobile, brichete, 

flexuri etc). 

 Temperatură minimă de utilizare: +10°C. 

 Punct de condensare: pe timp rece şi umed, evaporarea solvenţilor poate provoca apariţia unei pelicule umede la suprafaţă, 

împiedicând lipirea. 

 Nu aplicaţi parchetul atunci când umiditatea ambiantă depăşeşte 65%. 

 Încălzirea din pardoseală trebuie oprită cu 48 ore înaintea aplicării. 

 
APLICAREA ADEZIVULUI 

 Cu spatula zimţată nr. 000, aplicaţi regulat şi uniform aproximativ 150g/m² de adeziv pe fiecare suprafaţă (aplicare dublă). 

Utilizaţi o pensulă la nivelul punctelor individuale: colţuri, muchii, îmbinări, baze pereţi despărţitori etc. 

 Pentru materialele absorbante (lemn, panouri aglomerate, placaj, dosul dalelor de linoleum etc), este necesară aplicarea 

ulterioară a 2 straturi de adeziv (10 - 15 min între două straturi) pe suprafaţa absorbantă şi un strat pe suprafaţa opusă (tehnica 

lipirii triple). 

 Linoleum pe iută (dale): strat dublu pe dos şi un strat pe suprafaţa suport. 

 
TIMP DE ÎNTINDERE 

Lăsaţi adezivul să se întindă până când pare uscat la atingere, adică aproximativ 5-15 min*. 

 
ROLUIRE 

Roluiţi cu atenţie cu ajutorul unui tambur sau cu un ciocan de roluire/maruflaj, pentru a îmbina cele 2 pelicule de adeziv. Respectaţi 

recomandările particulare ale producătorului de pardoseală. 

 
ROSTURI ŞI NIVELĂRI 

Acestea trebuie realizate conform notificărilor de aplicare ale producătorului şi conform stadiului tehnicii. 
 

 

CURĂŢARE 

Curăţaţi adezivul proaspăt şi uneltele cu Bostik Agosolvant sau cu spirt alb. 
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CONSUM 
Aproximativ 150g/m²/suprafaţă. 

 
 

PĂSTRARE 

18 luni în ambalajul original, nedesfăcut, depozitat la o temperatură între +10°C şi +30°C. 
 

 

AMBALAJE 
 

Cod UC Buc./b
ax 

GENCOD 

30603653 Bidon 1 l 12 3549212469375 

30603654 Canistră 5 l 1 3549212469382 

30603650 Canistră 15 l 1 3549212469344 
 

 

SECURITATE 
 

Conţine solvenţi volatili uşor inflamabili: aerisiţi şi ventilaţi încăperile, nu 
fumaţi, nu lucraţi în apropierea unui generator de scântei sau a unei flăcări, 
evitaţi acumularea de sarcini electrostatice. Feriţi mâna de lucru şi alţi 
profesionişti implicaţi respectând aceste măsuri. A nu se lăsa la îndemâna 
copiilor. Închideţi bine recipientele după utilizare. A se păstra într-o 
încăpere bine ventilată. 
Pentru mai multe detalii, consultaţi fişa cu date de securitate pe pagina 

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

 
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 cu date de securitate pentru măsurile de precauţie în 

utilizare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bostik SA - Département Construction - 253 Avenue du Président Wilson - 93211 La Plaine Saint Denis Cedex - 

Fax Dept. Tehnic: 01 64 42 16 67 - www.bostik.fr 
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