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63114 - UHU PORCELAIN/CERAMIC SPEZIALSEKUNDENKLEBER BLISTER 3 G  

PORȚELAN / CERAMICĂ  
ADEZIV SPECIAL RAPID DE REPARAȚII PENTRU 
PORȚELAN 

 

 
 

 
DESCRIERE PRODUS 

Adeziv special super rapid alb pentru repararea, lipirea și 
recondiționarea porțelanului, marmurei, gresiei și ceramicii. 

 

DOMENIU DE APLICARE 

Lipirea, etanșarea și repararea porțelanului, marmurei, gresiei și 
ceramicii. Nu este adecvat pentru PE, PP, rășini și cauciucuri 
siliconice, PTFE, styrofoam, textile și îmbrăcăminte din piele. 

 
PROPRIETĂȚI 

· Super rapid 

· Foarte puternic 

· Culoare albă 

· Rezistent la temperatură 

· Rezistent la apă fierbinte 
 

PREGĂTIRE 

Siguranţa personală: Adezivii cianoacrilați se întăresc foarte 
repede în prezența umezelii (precum umiditatea aerului, umezeala 
din piele, transpirație, sebum, lacrimi, etc.). Așadar, trebui să aveți 
grijă în timpul utilizării, nu lăsați copiii nesupravegheați și evitați 
contactul cu pielea și ochii.  Chiar și fără tratament, adezivii 
cianoacrilați se dizolvă în mod natural odată cu trecerea timpului. 
Cerinţe suprafeţe: Suprafața trebuie să fie uscată, curată și 
lipsită de praf și grăsime. 
DILUANT: Benzină ușoară 

APLICARE 
Instrucţiuni de utilizare: 

Aplicați adezivul pe ambele părți ale fisurii și lăsați-l să se usuce. 
Apoi aplicați un alt strat de adeziv pe una dintre părți și presați 
părțile imediat una de cealaltă. Lăsați adezivul să se usuce timp de 
24 ore. Articolele precum faianța ar trebui clătite cu apă fierbinte 
înainte de utilizare.  

Pete/reziduuri: Adezivul în exces sau întins ar trebui îndepărtat 
cât mai repede posibil, prin frecarea cu o lavetă ce nu lasă scame 
îmbibată cu acetonă (dacă este adecvată pentru material). 
Petele proaspete de adeziv pot fi înlăturate de pe materiale textile, 
folosind acetonă (verificați potrivirea întâi). 
Dacă pielea rămâne lipită, țineți zona afectată în apă caldă cu 
săpun cât mai mult timp posibil și desprindeți lipiciul cu grijă, fără a 
folosi forță; hidratați apoi pielea. 

Recomandare: Datorită faptului că adezivul necesită umezeală 
pentru a se întări, procesul poate fi grăbit dacă suflați peste una 
dintre părțile ansamblului. Procesul de întărire poate dura mai 
mult dacă umiditatea este scăzută. 
Puncte de atenţie: Produsul 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. 

 
TIMP DE ÎNTĂRIRE* 

Rezistenţa finală de lipire după: aprox. 24 ore 
 

* Timpul de întărire poate varia în funcţie de suprafaţă, cantitatea de produs utilizată, nivelul de 
umiditate şi de temperatura ambiantă. 

 
PROPRIETĂŢI TEHNICE  
Rezistență la apă: Bună  
Rezistență la temperatură: +80°  
Rezistență chimică: Bună  
Posibilitate vopsire: Bună 

 
SPECIFICAȚII TEHNICE  
Aspect: Lichid alb 
Bază chimică: Rășini nitro sintetice  
Tehnică lipire: Aplicare pe ambele părţi  
Culoare: Alb 
Consistenţă: Vâscozitate medie 

Vâscozitate: aprox. Lichid  
Materie solidă: aprox. 52 %  
Densitate: aprox. 0,95 g/cm3 
Specificaţii: Temperatură de aprindere [°C]: +80 

Clasa de pericol (VbF): A III 

 
Condiţii de depozitare 

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

 
DIMENSIUNI AMBALAJE 

3 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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