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37601 - UHU Wood HHR BLISTER 27ml / 30g  

WOOD 
ADEZIV ALB PENTRU LEMN DE CALITATE SUPERIOARĂ, 

RAPID, REZISTENT LA UMEZEALĂ (EN 204 D2) 
MĂRCI ALE CALITĂŢII/STANDARDE 

Standarde: EN 204: Clasificarea adezivilor termoplastici pentru 
lemn pentru aplicaţii nestructurale. Clasa D2: Interior, cu 
expunere ocazională, pe termen scurt la apă care curge sau sub 
formă de condens şi/sau la umiditate ridicată ocazională, cu 
condiţia ca acest conţinut de umiditate a lemnului să nu 
depăşească 18% 

 
PREGĂTIRE 

Condiţii de lucru: Temperatura ambiantă, adezivul și materialele 
ce trebuie lipite nu ar trebui să aibă mai puțin de +5°C. Umiditatea 
relativă până la 
65%. Nivelul de umiditate a lemnului între 8% și 12%. 

Cerinţe suprafeţe: Suprafeţele ce trebuie lipite trebuie să fie 
curate, uscate şi fără rugină. Asigurați o bună potrivire a pieselor 
de lipit. 
Tratamentul preliminar al suprafeţelor: Degresați tipurile uleioase 
de lemn cu diluant. 

Unelte: Șpaclu pentru adeziv cu zimți fini (1 mm), pensulă sau rolă, 
clemă sau presă. 

 
 
 
 

DESCRIERE PRODUS 

Adeziv alb pentru lemn, de calitate superioară, rapid (timp de 
uscare 4 minute), rezistent la umezeala (EN 204 D2) pentru 
utilizarea la interior. Se usucă transparent Mai puternic decât 
lemnul. Pentru, practic, lipirea și laminarea tuturor tipurilor de lemn 
dur, moale și exotic. 

 

DOMENIU DE APLICARE 

Pentru o lipire rezistentă la umezeală și rapidă și pentru, practic, 
laminarea tuturor tipurilor de lemn dur, moale sau exotic. Adecvat 
pentru structuri de lemn bine îmbinate/lipite și neportante cu, de 
exemplu, îmbinări în dinți, îmbinări coadă de rândunică,  îmbinări 
cu cep şi crestătură, îmbinări cu ştifturi şi pene. 

 

Adecvat pentru aplicații la interior, precum uși și mobilier, de 
exemplu, în sufragerii și birouri. Pentru lipirea suprafețelor din 
lemn, plăci moi și dure, plăci aglomerate, placaj multiplex, MDF, 
hârtie, carton și plăci dure. Este de asemenea adecvat pentru 
laminarea foilor de furnir și plastic dur (HPL, Formica, Duropal, 
Resopal) pe o suprafața de lemn. 

 

EN 204 D2: Spațiile interioare în care umiditate relativă este 
crescută ocazional și pentru o perioadă scurtă de timp, unde 
nivelul de umiditate a lemnului rămâne sub 18%. 

 
PROPRIETĂŢI 

· Foarte rapid (4 minute) 

· Mai puternic decât lemnul 

· Transparent după uscare 

· Ideal pentru aplicații la interior (EN 204 D2) 

· Poate fi vopsit 

· Fără solvenți 

APLICARE 

Diluare: Dacă este necesar, diluați cu apă până revine la 
vâscozitatea originală. 

Acoperire: 2-4 m²/kg, aplicat pe ambele părți, în funcţie de 
natura materialelor. 
Instrucţiuni de utilizare: 

Aplicați cu o pensulă sau cu o altă unealtă un strat uniform și 
subțire de adeziv pe ambele părți. Lăsați-l să pătrundă timp de 
câteva minute, asamblați părțile în maxim 
10 minute și fixați-le cu o clemă sau presă timp de 4-15 minute. 
Presiunea dorită este de 2-5 kg/cm². 

Presiune: 5-10 kg/cm² 

Timp de presare (+20°C): 4-15 minute (mai mult în caz de tensiune) 

Lucrabilitate: 6 minute 

Pete/reziduuri: Îndepărtați petele de adeziv imediat cu apă. 
Resturile uscate de adeziv pot fi îndepărtate doar mecanic. 
 

PROPRIETĂŢI TEHNICE  
Rezistență la umezeală: Bună  
Rezistență la apă: Limitată 
Rezistenţă la temperatură: -20°C - +60°C 

Posibilitate vopsire: Bună 

Capacitate de umplere: Nil 
 

SPECIFICAȚII TEHNICE 

Bază chimică: Dispersie de acetat de polivinil  

Culoare: Alb (Transparent după uscare)  

Vâscozitate: aprox. 12.000 mPa.s., Lichid  
Materie solidă: aprox. 60 % 
Densitate: aprox. 1,1 g/cm3 

Punct albire: aprox. 6 °C 

Valoare pH: aprox. 4,5 

Punct de aprindere: K3 (>55°C) 
 

CONDIȚII DE DEPOZITARE 

Cel puțin 24 luni după data de fabricație. Durată depozitare 
limitată după deschidere. Închideți recipientul în mod adecvat și 
depozitați-l într-un spațiu uscat, răcoros și ferit de îngheț.  
 

 

 

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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