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MIPLAFIX 300  
Această fişă trebuie să fie citită şi înţeleasă înainte de utilizarea produsului. 

MIPLAFIX 300 
 

ADEZIV ACRILIC 
 

 
 
 

Adeziv acrilic cu performanţe ridicate, fără solvenţi, emisii 
COV foarte scăzute, clasa A+. 

 

DESTINAŢII 
Pentru pardoseli din: 

 PVC omogen tip dale sau role. 

 PVC multistrat tip dale sau role. 

 P.V.C pe plută. 

 Linoleum role. 

 Vinil Expandat Reliefat (V.E.R.). 

 Dale semiflexibile. 

 Dale minerale. 

 Pâslă cu sau fără dos. 

 Mochete cu dos din spumă. 

 Mochete cu dos neţesut. 

 Mochete cu dos sintetic (Action Bac®). 

 Coco-Sisal şi alge marine cu dos din latex.  
Aplicaţii tehnice, precum: 

 Săli de sport. 

 Concepte pardoseli duş PVC. 

 Finisaje de pardoseală nervurate. 

 Colţuri. 

 Lipire PVC pe PVC vechi, pe substraturi de interpunere sau pe straturi suport impermeabile. 
Recomandat de majoritatea producătorilor. 

 

AVANTAJE 
 Priză puternică, placare rapidă a pardoselii. 

 Confort în aplicare. 

 Aplicare cu spatula zimţată sau cu rola. 

 Timp de lucru între 35 şi 40 min. 

 Fără solvenţi, emisii COV foarte scăzute, clasa A+. 

 Pentru spaţii neventilate sau deschise publicului. 

 Rezistenţă excelentă în cazul scaunelor pe roţi. 

 Peliculă de adeziv rezistentă la perforare (de ex.: paturi medicale în spitale). 

 Consum scăzut, randament foarte ridicat. 

 Se reactivează la cald.  

 Permite aplicarea de PVC pe pardoseli din PVC vechi, metal, straturi suport neabsorbante. 

 Compatibil cu pardoselile încălzite şi planşeurile radiante electrice. 

 FDE&S disponibil. 

 Certificat maritim IMO. 
 

CARACTERISTICI TEHNICE 
Culoare: ivoriu. 
Densitate (NF: T76.300): 1,24 ± 0,05. 
Timp de întindere*: 10 - 15 min 
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Timp de lucrabilitate*: 45 - 50 min. 
Deschis traficului*: aprox. 18 - 24 ore. 
Priză definitivă*: aprox. 48 ore. 
Temperatură de utilizare: între +10°C şi +25°C 
A se feri de îngheţ. Reversibil până la - 5°C. 
NU ESTE INFLAMABIL ÎN MOMENTUL UTILIZĂRII. 
* Date pentru 23 °C, 55% Umid. rel. pe straturi suport cu grad normal de absorbţie. 

 

UTILIZARE 

STRATURI SUPORT 
• Beton cu finisaj neted. 
• Şape pe bază de ciment (cu aplicare pe suport umed sau uscat). 
• Şape anhidre (1). (cf. Aviz Tehnic) 
• Plăci vechi de pardoseală, parchet vechi bine finisat, șlefuit. 
• Panouri aglomerate sau placaj (1). 
(1) Panouri aglomerate sau din placaj, hidrofugate (CTB-X sau CTB-H) sau ignifugate, precum şi şapele anhidre, sunt tratate cu amorsa 
PRIMASOL R. Este posibil ca pe straturile suport să fie necesare mai multe straturi succesive (100 - 120 g/m²/strat). 

PREGĂTIREA STRATURILOR SUPORT 
Acestea trebuie să fie rezistente, sănătoase, curate, curăţate de reziduuri, plane şi lipsite de produse grase. Stratul suport trebuie să 
fie conform regulilor profesionale C.S.T.B.: DTU sau CPT. 
Dalele din beton sau şapele de ciment trebuie să fie pregătite cu ajutorul mortarelor de finisare. 
Dacă stratul suport nu prezintă raportul de umiditate necesar, utilizaţi produsul-barieră împotriva infiltrării de umezeală EPONAL 336 
(Aviz Tehnic nr. 12/11-1592), eficient indiferent de raportul de umiditate identificat. 

APLICAREA ADEZIVULUI 
Cu ajutorul spatulei corespunzătoare (referinţă TKB), aplicaţi adezivul pe stratul suport într-un strat simplu. Alegerea spatulei zimţate: 
- Pentru toate pardoselile cu dos neted şi plan: Spatula nr. 1-A2 aplică aprox. 200 - 250 g/m². 
- În cazul pardoselilor fine sau a aplicării de finisaje murale, pentru a evita ca forma striaţiilor de adeziv să apară la utilizare, vă 
recomandăm aplicarea adezivului cu ajutorul unei role. 
- Pentru dosuri rugoase: Spatula nr.2-B1 aplică aprox. 300 - 350 g/m². 
- Pentru pardoselile cu dos reliefat (ex: cocos cu dos din latex): Spatula nr.3-B2 aplică aprox. 400 g/m². 

Aplicare cu rola, 200 g/m². Acest mod de aplicare este utilizat pe suporturi netede (PVC vechi) sau vertical (pereţi duş integral din 
PVC). 
Criteriile referitoare la timpul de gumare şi timpul de lucrabilitate depind de temperatură, de higrometria ambiantă, de porozitatea 
stratului suport şi de rugozitatea materialelor, precum şi de cantitatea de adeziv aplicată. 
Lipire PVC pe PVC vechi sau pe straturi suport impermeabile, neabsorbante. 
Stratul suport va fi degresat, curat şi uscat. Timpul de gumare poate oscila între 30 şi 90 min, în funcţie de condiţiile de mediu de pe 
şantier. 

PRESARE 

Trataţi toată suprafaţa finisajului cu ajutorul unui tambur greu, pentru a presa mai bine şirurile de adeziv şi pentru a transfera 
adezivul pe dosul finisajului. 

ROSTURI ŞI NIVELĂRI 
Trebuie realizate în conformitate cu observaţiile de aplicare ale producătorului şi cu stadiul tehnicii. Sudarea îmbinărilor (PVC) se va 
realiza la 24 ore de la aplicare. 

OBSERVAŢII DIVERSE 
În cazul unei lucrări pe pardoseli încălzite, acestea trebuie să respecte D.T.U. în vigoare (D.T.U 65.6, 65.7, 65.8) şi caietele cu 
specificaţii tehnice ale CSTB. 
În toate cazurile, respectaţi timpul de uscare al stratului suport. Închideţi bine recipientele după utilizare. 
Compatibil cu pardoselile din cauciuc pentru care producătorii au prevăzut utilizarea unui adeziv acrilic. Nu depozitaţi mai mult de un 
palet unul peste un altul. 

 
 

CURĂŢARE 

Curăţaţi petele proaspete şi uneltele cu apă. Produsul uscat se curăţă prin răzuire. 
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CONSUM 

200 - 400 g/m² 
 

PĂSTRARE 

Maxim 12 luni în ambalajul original, nedesfăcut, depozitat la o temperatură între +10°C - +30°C. A se feri de îngheţ. 
 

AMBALAJE 

Cod UC Buc./b
ax 

GENCOD 

30603754 Găleată 6 kg 1 35492124697574 

30603750 Găleată 20 kg  3549212469726 
 

 
 

SECURITATE 
 

ASPECTE LEGATE DE MEDIU ŞI SĂNĂTATE  
Acest adeziv beneficiază de Fişă-Declaraţie privind politica de mediu şi 
sanitară (FDE&S). FDE&S caracterizează impactul asupra mediului al 
produsului şi constituie documentul de bază ce trebuie furnizat pe 

şantierele ce intră în procedura HQE®.  
CALITATEA AERULUI INTERIOR - EMISII COV  (Compuşi organici volatili) 
Formula acestui adeziv a fost elaborată special pentru a obţine un produs 
cu emisii foarte scăzute. 
Clasa A+ = emisii sub 1000 micro-grame per m3  în 28 zile. 
Acest produs beneficiază de FDE&S . 

Nu utilizaţi niciodată solvenţi în timpul realizării lucrărilor dvs. decorative. 
Curăţaţi petele proaspete de adeziv cu apă. Petele de adeziv întărite se 
curăţă prin răzuire. 
În zilele ce urmează punerii în aplicare, recomandăm ocupanţilor spaţiilor 
unde s-au realizat lucrările decorative să asigure aerisirea zilnică prin simpla 
deschidere a uşilor şi ferestrelor (durată: 10 min pot fi suficiente). Este 
vorba de o simplă recomandare pentru a optimiza calitatea aerului interior, 
adezivul fiind deja conceput pentru a reduce orice impact în acest domeniu. 
REDUCEREA FORMĂRII PRAFULUI 
Aplicarea prin lipire în toate punctele a pardoselii creşte durabilitatea 
acesteia şi asigură aspectul estetic (menţinerea în toate punctele, 
reducerea frecării cu interfaţa pardoselii/ stratului suport şi reducerea 
producerii de praf generată de pardoselile ce nu sunt fixate prin lipire, în 
sistem flotant sau fixate cu bandă dublu-adezivă la capete). SECURITATEA 
PERSOANELOR 
Adezivul garantează menţinerea în toate punctele a pardoselii. Riscul de 
eşec posibil în cazul pardoselilor nelipite (variaţia de umiditate ambiantă 
întreţine alungirea pardoselii şi provoacă "goluri") nu există în cazul 
sistemelor fixate cu adeziv. 
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. 
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