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PVC KIT 
Adeziv pentru PVC rigid  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIEREA PRODUSULUI 
Adeziv pentru PVC rigid, tixotropic, cu 
capacitate de umplere, pentru lipirea tevilor si 
accesoriilor din PVC rigid. Lipeste conducte 
si accesorii aflate sub presiune sau nu. Este 
indicat si pentru aplicatii la temperaturi inalte. 
 
DOMENIU DE UTILIZARE 
Lipeste conducte din PVC, racorduri si 
fitinguri cu interstitii stranse sau largi, in 
sisteme de presiune si drenaj. Excelent 
pentru aplicari la temperaturi ridicate (>35°C). 
Indicat pentru diametre de pana la 800mm. 
Capacul este prevazut cu pensula pentru o 
aplicare usoara si rapida. Toleranta maxima: 
0.8mm/interstitii de 0.2mm. Se poate aplica si 
la sisteme de drenaj conform EN 1329, 1452, 
1453, 1455 si ISO 15493 (PVC). 
 
PROPRIETATI 
 faza deschisa indelungata 
 tixotropic 
 cu capacitate de umplere a crapaturilor 
 cu sistem de aplicare rapid  
 rezistenta la temperaturi ridicate de 60°C,  

pana la maxim 95°C 
 

 
 
UTILIZARE 
Conditii de aplicare: A nu se utiliza la 
temperaturi mai mici de +5°C. 
Tratament preliminar: Suprafeţele trebuie 
să fie curatate si degresate cu acetona in 
prealabil.   
 
APLICARE 
Instrucţiuni de utilizare:  
Tăiaţi circular conducta, teşiţi şi debavuraţi 
Curatati cu acetona. Aplicati un strat subttire 
de adeziv de-a lungul conductei si in interiorul 
soclului. Imbinati imediat partile si indepartati 
excesul de adeziv. 
Pete/reziduuri: Indepartati imediat petele 
proaspete cu acetona. 
 
TIMP DE USCARE 
Uscare partiala: dupa aprox. 10 minute 
Uscare/intarire completa: timp de uscare 
aprox 1 ora / 1 bar la temp >+10°C, timp de 
uscare 2 ore / 1 bar la temp de la +5°C pana 
la +10°C.   
 
*Timpul de uscare depinde de tipul suprafetei, 
cantitatea de produs utilizata, nivelul umiditatii si 
temperatura mediului ambiant. 

 
PROPRIETATI TEHNICE 
Rezistenta la temperatura: PVC +60°C, 
sisteme de drenaj temporar pana la +95°C 
Rezistenta la chimicale: buna 
Capacitate de umplere: buna 
 
SPECIFICATII TEHNICE 
Baza: solutie de clorura de vinil in amestec 
cu solventi care contin tetrahidrofuran 
Culoare: transparent 
Vascozitate: aprox. 1.8mPa.s., tixotropic 
Continut solid: aprox 22% 
Densitate: aprox 1g/cm3 
Punct de aprindere: K1(<21°C) 
 
TERMEN DE VALABILITATE 
24 de luni de la data fabricatiei. Dupa 
deschiderea ambalajului termenul de 
valabilitate scade. 
A se pastra in ambalajul bine inchis, in locuri 
uscate si la temperature cuprinse intre +5°C 
si +25°C. 


