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ADEZIV UNIVERSAL EXTRA 
ADEZIV GEL PE BAZĂ DE RĂȘINI SINTETICE, COMPLET 

TRANSPARENT, PENTRU LIPIRE FĂRĂ SCURGERE 
APLICARE  

Instrucţiuni de utilizare: 

Curăţaţi bine suprafețele de lipit (uscate şi lipsite de praf şi 

de grăsime). Aplicați adezivul pe una dintre laturile 

ansamblului de lipit, presați-le una pe cealaltă - și gata! 

Aplicați adezivul pe ambele părți ale ansamblului de lipit 

atunci când lucrați cu materiale neabsorbante (de exemplu, 

ceramică, hârtie cretată), lăsați să se usuce, aplicați din nou 

și presați părțile una pe cealaltă.  

Pete/reziduuri: Îndepărtați imediat petele umede de 

adeziv. Reziduurile uscate şi petele de adeziv de pe textile 

pot fi înlăturate cu acetonă. 

Puncte de atenţie: Conţine solvenţi volatili, foarte 

inflamabili. Prin urmare, trebuie luate măsuri de 

precauţie corespunzătoare în timpul depozitării sau când 

lucrați cu adezivul. 

 
TIMP DE ÎNTĂRIRE* 

Timp de uscare/întărire: aprox. rezistența la lipire: În urma 

testelor efectuate pe lemn de fag a fost obținută o valoare 

combinată pentru rezistența la întindere și la forfecare de 

aprox. 7 N/mm² (valoare finală). 

Rezistenţa finală de lipire: după aprox. 24 h (Aproximativ 

două treimi din rezistența finală sunt atinse după 24 ore). 
 

* Timpul de întărire poate varia în funcţie de suprafaţă, cantitatea de produs utilizată, nivelul de 

umiditate şi de temperatura ambiantă. 

DESCRIERE PRODUS 

UHU Adeziv universal extra este un adeziv unic de tip gel pe 

bază de rășină sintetică pentru o lipire transparentă. 

Formula gel asigură o aplicare curată a adezivului, fără 

scurgeri și este ideală pentru utilizarea pe suprafețe 

verticale. Nu încrețește hârtia.  

 
DOMENIU DE APLICARE 

Universal - lipește lemn, porțelan, Plexiglas®, metal, sticlă, 

ceramică, piele, fetru, plută, textile, carton, hârtie și multe 

alte materiale.  Nu este adecvat pentru Styrofoam®, 

Polietilenă (PE) și Polipropilenă (PP). 

 
PROPRIETĂȚI 

· formulă gel 

· nu se scurge 

· complet transparent 

· uscare rapidă 

· ideal pentru suprafețe verticale 

· nu încrețește hârtia 

 
PREGĂTIRE 

Condiţii de lucru: Nu utilizați la temperaturi sub +5°C. 

Cerinţe suprafeţe: Materialele ce trebuie lipite trebuie să 

fie curate, uscate şi lipsite de praf și grăsime. 

Tratamentul preliminar al suprafeţelor: Atunci când lipiți 

materiale din plastic sau metal, puteți obține rezultate mai 

bune dacă părţile de lipit sunt uşor şmirgheluite mai întâi. 

 

PROPRIETĂŢI TEHNICE 

Rezistenţă la temperatură: Rezistența la căldură a 

adezivului este determinată de natura termoplastică a 

rășinii sale sintetice. Prin urmare, părţile lipite nu trebuie 

expuse continuu la temperaturi de peste 70 °C. 

Rezistenţă chimică: Este rezistent în mare parte la acizi şi 

alcali diluați, benzină şi ulei. NU ESTE ADECVAT 

PENTRU: alcool (de exemplu, alcool denaturat, alcool alb), 

cetone (de exemplu, acetonă), solvenţi de acetat (ex. 

diluant pentru lac nitrocelulozic) sau solvenţi foarte 

aromatici (ex. toluen și xilen). 

SPECIFICAȚII TEHNICE  

Aspect: gel complet transparent, incolor  

Bază chimică: ester de polivinil  

Consistență: Gel (tixotropic) 

Solvent: Amestec de esteri cu punct de fierbere scăzut, 
cetone şi alcool 

Materie solidă: aprox. 32% 

Densitate: aprox. 0,95 g/cm3 

 
Condiţii de depozitare 

Depozitaţi într-un loc uscat, răcoros şi ferit de îngheț. 

 
PROPRIETĂȚI FIZIOLOGICE 

Adezivul uscat este inert, complet neutru şi inofensiv din punct 
de vedere fiziologic. 

 
DIMENSIUNI AMBALAJ 

tub: 31g

 

 

Notă: Aceste informații sunt rezultatul unor teste efectuate cu atenție. Această Fișă tehnică de securitate a fost întocmită pe baza cunoștințelor deținute de noi, pentru a vă oferi recomandări atunci când folosiți 

adezivul. Nu putem fi trași la răspundere pentru rezultate sau pentru orice daună suferită, din moment ce varietatea factorilor implicați (tipul și combinația de materiale și metoda de lucru) nu țin de controlul 

nostru. Utilizatorii trebuie să efectueze propriile verificări și încercări. Ne asumăm răspunderea doar pentru calitatea constant ridicată a produsului nostru. 
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