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RINO
® 

FLOOR Adeziv acrilic pentru lipirea 
pardoselilor din PVC și a mochetelor 

 
 
 

   
 
 
DESCRIEREA PRODUSULUI 
 
Adeziv acrilic pe bază de apă pentru lipirea 
pardoselilor din PVC omogen, a mochetelor 
LVT pe pereți și podele, a mochetelor cu dos 
nețesut, a mochetelor cu dos din spumă, a 
mochetelor de iută și a pardoselilor din 
linoleum. 
 
 
CARACTERISTICI  
 

 Adeziv acrilic monocomponent 

 Adeziune foarte puternică 

 Aderență inițială ridicată 

 Doar pentru lipiri la interior  

 Potrivit pentru pardoseli absorbante: 
beton, șape autonivelante, șape 
uzuale, șape anhidre, șape de sulfat 
de calciu, podele cu sisteme de 
încălzire în pardoseală, sau răcire în 
pardoseală,etc. 

 Nu este indicat pentru: montajul 
treptelor, plintelor, a pardoselilor din 
cauciuc, pe pardoseli neabsorbante, 
pe șape din beton cu conținut ridicat 
de umiditate (mai mare decât 
standardele aplicabile în construcții), 
șapele ce nu au fost protejate cu o 
barieră de vapori. 

 Aspect: Pastă de culoare albă 

 Vâscozitate (@20°C, Ford #4): 30000 

– 35000 

 Consum/Randament (g/m²): 
Spatula nr.2   250 – 300 
Spatula nr.3  350 – 400 
Spatula nr.4  400 – 450 

 Durata de utilizare: 15 – 30 minute 

 Timp de întărire finală: 24 – 48 ore 

 Temperatura de utilizare: +15°C - 

+30°C 

 Aplicare: cu spatula 
 

 
 
RECOMANDĂRI 
 
Temperatura aerului în timpul aplicării trebuie 
să fie cuprinsă între +5˚C și +40˚C, pentru 
rezultate optime se recomandă +20˚C. 
Suprafețele trebuie să fie curate și ferme, 
fără urme de praf și grăsime.  
  
 
PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI 
 
Utilizați întotdeauna instrumente adecvate 
pentru a verifica conținutul de umiditate din 
substrat. Substratul pe care se aplică 
adezivul trebuie să fie compact, uscat, fără 
urme de particule fine și grăsimi și în 
conformitate cu DIN 18356. Înainte de 
aplicare, asigurați-vă că există o barieră de 
vapori adecvată. Verificați întotdeauna 
conținutul de umiditate din substrat. 
Măsurarea trebuie efectuată în profunzime la 
aproximativ 2–3 cm, folosind un tester de 
umiditate din carbură. Nu aplicați pe șapele 
ce nu sunt protejate împotriva umidității. 
Curățați bine de praf, murdărie sau alte 
impurități, suprafețele pe care urmează să fie 
aplicat adezivul. Substraturile pe bază de 
ciment trebuie consolidate în prealabil cu 
primer. Nu utilizați adezivul dacă pereții și 
tavanul nu sunt uscate bine.  
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APLICARE 
 
Lăsați adezivul să atingă temperatura 
camerei înainte de utilizare. Aplicați adezivul 
pe substrat utilizând spatulele potrivite tipului 
de covor ce urmează a fi lipit. Asteptați 
câteva minute pentru a permite adezivului să 
se usuce parțial, apoi aplicați covorul.Presați 
uniform întreaga suprafață pentru a elimina 
eventualele bule de aer. Înainte de lipire, 
verificați întotdeauna conținutul de umiditate 
din șapă, care trebuie să fie < 2% (<0,5% în 

cazul șapelor anhidre). Temperatura din 
încăperea unde se aplică covorul trebuie să 
fie cuprinsă între +15°C și +30°C, umiditatea 

relativă a aerului să nu fie mai mare de 75%. 
Pardoselile și covoarele trebuie scoase din 
ambalaj cu câteva ore înainte de instalare 
pentru a le acorda o perioadă de 
aclimatizare. 
Purtați întotdeauna echipament de protecție 
adecvat. Consultați întotdeauna fișa tehnică 
și cea de securitate a produsului.   
 
 CURĂȚARE 
 
Adezivul neântărit poate fi îndepărtat de pe 
mâini și suprafețe cu apă. Spatulele se curăță 
de adezivul neântărit se curăță cu apă. 
 

DEPOZITARE 
 
Adezivul trebuie păstrat în ambalajul original, 
nedeschis, la temperature cuprinse între: 
+5˚C și +30˚C. Termen de valabilitate: 12 
luni. Sensibil la îngheț. 
 
AMBALARE 
 
12kg și 25kg 
 
OBSERVAȚII 
 
Nu este potrivit pentru utilizare în exterior 
Nu este indicat pentru aplicarea pe suprafețe 
neabsorbante 
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