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SOFT PVC 
ADEZIV SPECIAL PENTRU LIPIREA PVC-ULUI 
MOALE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIERE PRODUS 
Adeziv cu priză rapidă pentru repararea articolelor din PVC 
moale și lipirea PVC-ului moale. Adecvat pentru îmbinări lipite 
vizibil pe materiale transparente, este rezistent la acțiunea 
razelor UV și nu devine casant. Ambalat într-un kit de reparații, 
cu o folie PVC transparentă. 

 
DOMENIU DE APLICARE 
Adecvat pentru PVC moale și masele plastice moi obișnuite, 
inclusiv bărci gonflabile, mingi de plajă, saltele gonflabile, 
pelerine de ploaie etc. Nu este adecvat pentru Styrofoam®, PE 
sau PP. 

 
PROPRIETĂŢI 
·Adeziv transparent special pentru repararea și lipirea maselor 
plastice moi 
· Rapid 
· Rezistență de lipire excepțională 
· Rezistent la acțiunea razelor UV, nu devine casant. 

 
Pregătire 
Condiţii de lucru: aprox. +15°C și +30°C 
Siguranţa personală: UHU Soft PVC conţine solvenţi volatili, foarte 
inflamabili; trebuie luate măsuri de precauţie corespunzătoare în 
timpul utilizării şi depozitării. Asigurați-vă că zona de lucru este bine 
ventilată atunci când utilizați adezivul pe suprafețe mari.  
Cerinţe suprafeţe: Suprafața trebuie să fie uscată, curată și lipsită 
de praf și grăsime. 

APLICARE 
Instrucţiuni de utilizare: 
Aplicați adeziv de reparații UHU soft PVC uniform pe ambele părți 
de lipit, folosind o spatulă zimțată sau o pensulă moale cu peri 
scurți. Aplicați  adezivul de mai multe ori pe materialele foarte 
absorbante (piele, material textil, pâslă etc.) până când rămâne o 
peliculă de adeziv vizibilă. Țineți părțile separate până când stratul 
de adeziv este uscat la atingere (durează 10-15 minute, în funcție 
de temperatură). Apoi uniți părțile exact în poziția inițială și presați-
le ferm una pe cealaltă o perioadă scurtă de timp. Nicio ajustare nu 
mai poate fi făcută. Fermitatea ansamblului lipit depinde de 
presiunea aplicată și nu de durata de aplicare a acesteia - câteva 
secunde sunt suficiente Dacă ansamblul a fost îmbinat corect, 
acesta poate fi utilizat imediat. 
De exemplu, pentru foliile pentru iaz sau cele pentru piscină, 
aplicați adezivul pentru reparații UHU soft PVC la o lățime de 12 
cm în jurul suprafeței ce trebuie lipită. După o perioadă de pauză 
(consultați metoda lipirii de contact) presați părțile una peste 
cealaltă. Este suficient să apăsați scurt, dar puternic. 
Părțile se pot lipi și sub apă. Curățați orice urmă de iarbă de pe 
suprafața deteriorată și folosiți pensula pentru a aplica adezivul pe 
aceasta și pe peticul pregătit, lăsând adezivul să se usuce timp de 
aprox. 5 - 10 minute. Apoi așezați peticul și apăsați pe acesta, 
începând din centru și presând spre exterior. Marginile îmbinării nu 
ar trebui să fie mai mici de 6 cm. Lipirea finală este obținută după 
24 ore. 

 
Pete/reziduuri: Urmele de adeziv pot fi îndepărtate și 
echipamentul poate fi curățat cu ajutorul metiletilcetonei (MEK), 
acetatului de etil sau diluanților nitro.  Petele de adeziv nu pot fi 
înlăturate de pe foliile pentru iaz și piscină lipite cu UHU soft PVC/ 
UHU pentru PVC moale, nici inițial, nici ca și reparație ulterioară. 

 
PROPRIETĂŢI TEHNICE  
Rezistență la apă: Foarte bună  
Rezistență la temperatură: de la -30°C la +70°C 
Rezistenţa chimică: grăsime, alcool, acizi diluați și alcalii 

 
SPECIFICAȚII TEHNICE  
Aspect: incolor, transparent 
Bază chimică: elastomer poliuretan  
Consistență: Vâscozitate medie  
Vâscozitate: aprox. 70-90 mPa.s. 
Materie solidă: aprox. aprox. 25 % 
Densitate: aprox. 0,92 g/cm3 
Specificaţii: Punct de aprindere [°C]: aprox. -19 
Clasa de pericol (VbF): A I 
Cantitate utilizată: în funcție de aplicare și tipul de suprafață: 120 
- 250 g/m² pe o parte 
Solvent: amestec de esteri, cetone și compuși aromatici 

 
CONDIȚII DE DEPOZITARE 
Depozitaţi într-un ambalaj închis etanș, într-un loc uscat, răcoros şi 
ferit de îngheț. 

 
DIMENSIUNI AMBALAJE 
30 g 

 
 

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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