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62841 - UHU CONTACT POWER ADHESIVE GEL FOLDING BOX 42 G DE / FR / IT - 46480 

KONTAKT KRAFTKLEBER GEL 
ADEZIV UNIVERSAL DE CONTACT, SUPER-
PUTERNIC, DE TIP GEL 

 

Cerințe suprafețe: Suprafeţele trebuie să fie uscate, lipsite de praf și 
grăsime și să se potrivească bine. Curățați și degresați suprafețele 
de lipit, pentru a obține rezultate optime. 
Tratamentul preliminar al suprafeţelor: Pentru rezultate optime, 
mai întâi degresați. 
Unelte: Utilizați o pensulă solidă sau șpaclu pentru adeziv cu 
zimți fini (1 mm) pentru acoperirea suprafețelor mari. Folosiți o 
rolă sau un ciocan de cauciuc pentru a îmbina ferm materialele. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIEREA PRODUSULUI 
Adeziv universal de contact, super-puternic, sub formă de gel: ușor 
de întins, nu se scurge și nu formează șiruri. 

 
DOMENIU DE APLICARE 
Adecvat, în mod ideal, pentru lipirea plăcilor din plastic (precum 
Formica®), furnirului, cofrajelor, marginilor sintetice, 
cauciucului, pielii, linoleumului, plutei, materialelor textile și 
spumei polieterice de același tip de material sau pe lemn, plăci 
aglomerate, beton și metal. Acest adeziv nu se scurge și este, 
așadar, foarte adecvat pentru lipire pe suprafețe verticale. 
Excelent pentru lipirea marginilor scărilor, pardoselii sau 
mochetelor pentru scări, extremităților sau tapiseriilor mobilei, 
printre altele. Potrivit, de asemenea, pentru repararea 
pantofilor, genților, jucăriilor și 
mochetelor sau pentru lucrări de artizanat (hobby). Nu este adecvat 
pentru spumă de polistiren 
(Tempex®), PE, PP și vinil. 

 
PROPRIETĂŢI 
· Ușor de întins 
· Nu se scurge 
· Nu formează șiruri de adeziv 
· Lipește imediat 
· Super-puternic 
· Potrivit pentru materiale sub tensiune 
· Universal 
· Rezistent la umezeală și îngheț 

 
PREGĂTIRE 
Condiții de lucru: Utilizați adezivul și părțile de lipit doar la 
temperatura camerei. Umiditatea relativă trebuie să fie sub 65%, 
pentru a evita formarea bulelor în produsul final. Odată atașate, 
ajustarea nu mai este posibilă. Întotdeauna testați întâi adezivul 
pe o porțiune (ascunsă) a suprafeței. 

APLICARE 
Acoperire: 2-2,5 m²/litru, aplicat pe ambele părți, în funcție de 
natura materialelor ce trebuie lipite. 
Instrucţiuni de utilizare: 
Amestecați bine înainte de utilizare. Nu ar trebui să fie diluat, de 
preferat. Aplicați adezivul într-un strat subțire și uniform pe ambele 
suprafețe, folosind un şpaclu pentru adeziv cu zimţi fini (1 mm) sau 
o pensulă. Lăsați ambele suprafețe să se usuce timp de 10 până la 
25 minute. Imediat ce adezivul nu se mai întinde, îmbinați părțile. 
Ajustarea ulterioară nu mai este posibilă. Evitați blocarea bulelor de 
aer. Tapați, rulați sau apăsați ferm materialele. 
Pete/reziduuri: Îndepărtați imediat petele proaspete de adeziv 
cu acetonă. Reziduurile uscate de adeziv pot fi îndepărtate doar 
mecanic sau cu diluant pentru vopsea (testaţi mai întâi). 
Puncte de atenţie: Pentru rezultate optime, atât adezivul, cât și 
părțile de lipit trebuie să fie la temperatura camerei (sub nicio formă 
nu utilizați la temperaturi de sub +10°C). Rezistența finală de lipire 
depinde de presiunea aplicată. Prin urmare, apăsați cât mai ferm 
pe întreaga suprafață. Dacă îmbinarea lipită între materiale 
poroase este expusă un timp îndelungat la contactul cu apa, este 
posibil ca adezivul să se detașeze de pe suprafață udă. 

 
PROPRIETĂŢI TEHNICE  
Rezistență la umezeală: Bună  
Rezistență la temperatură: de la -15 până la +70 
Rezistenţa chimică: Bună 

 
SPECIFICAȚII TEHNICE  
Aspect: galben, tulbure 
Bază chimică: cauciuc pe bază de policloropren 
Consistenţă: Gel (tixotropic) 
Densitate: aprox. 0,85 g/cm3 

 
CONDIŢII DE DEPOZITARE 
Depozitaţi închis în mod adecvat, într-un loc uscat, răcoros şi ferit 
de îngheț. Durata de depozitare este de minim 24 luni. 

 

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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