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SUPER GLUE CONTROL 
SUPER GLUE LICHID EXTREM DE RAPID ȘI 
PUTERNIC CU TEHNOLOGIE DIRECT STOP 

Siguranță personală: Adezivii cianoacrilați se întăresc foarte 
repede în prezența umezelii (precum umiditatea aerului, 
umezeala din piele, transpirație, sebum, lacrimi). Așadar, trebui 
să aveți grijă în timpul utilizării, în particular 
în ceea ce privește copiii și contactul cu pielea și ochii. Însă și 
fără tratament, adezivii cianoacrilați se dizolvă în mod natural 
odată cu trecerea timpului. 
Cerinţe suprafeţe: Materialele ce trebuie lipite trebuie să fie curate, 
uscate, lipsite de grăsime și să se potrivească bine. 
Tratamentul preliminar al suprafeţelor: Orice urmă de praf, ulei, 
grăsime, ceară sau agent de separare trebuie îndepărtată cu 
atenție de pe suprafețele ce trebuie lipite. Cea mai bună metodă 
este frecarea pieselor de lipit de câteva ori cu solventul 
corespunzător, ca de exemplu, cu acetonă (dacă este potrivită 
pentru material - verificați mai întâi!). 
Pentru metale și aliaje metalice, este de obicei suficient să aspriți 
suprafața, folosind hârtie abrazivă sau prin șlefuire sau periere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DESCRIEREA PRODUSULUI 

Super glue lichid foarte rapid și extrem de puternic, cu tehnologia 
Direct Stop: nu se scurge, cu aspirație inversă. Cu utilizare uşoară 
şi curată. Datorită consistenței sale, adezivul pătrunde în cele mai 
mici colțuri și îmbinări. Mai mult, adezivul este rezistent la apă și la 
mașina de spălat vase (doar dacă este utilizat corect). 

 
DOMENIU DE UTILIZARE 

Ideal pentru lipiri pe suprafețe mici (nu este adecvat pentru lipiri pe 
suprafețe mari). Lipește aproape toate materialele solide și flexibile, 
precum piele, multe materiale plastice, ca de exemplu PVC (clorură 
de polivinil), ABS (acrilonitril-butadien-stiren, stiren rezistent la 
șocuri), PS (polistiren), răşină acrilică (Plexiglas®), policarbonat 
(Makrolon®) și rășini fenolice (Bakelite®), porțelan, ceramică, lemn, 
metal, plută, fetru, pânză (testați potrivirea întâi), cauciuc. 
Doar parțial adecvat pentru sticlă (după o anumită perioadă de 
timp îmbinarea lipită devine casantă, cauzând slăbirea acesteia). 
Nu este adecvat pentru PE, PP, rășini și cauciucuri siliconice, 
PTFE, styrofoam, textile și îmbrăcăminte din piele. 

 
PROPRIETĂȚI 

·Cu tehnologie Direct Stop 

· Nu se scurge, cu aspirație inversă 

· Cu utilizare uşoară şi curată. 

· Super rapid și extrem de puternic 

· Rezistent la apă și la mașina de spălat vase 

 
PREGĂTIRE 

Condiții de lucru: A nu se folosi la temperaturi mai scăzute 
de +10°C. Adezivul reacționează cel mai bine la un nivel de 
umiditate a aerului de 50-70%. 

APLICARE  
Instrucţiuni de utilizare: 
Pentru a găuri membrana, răsuciți întregul capac în sensul 
acelor de ceasornic ferm pe tub. Îndepărtați capacul pentru a 
folosi aplicatorul - gata! 
Nu apăsați pe tub în timp ce îl perforați. Aplicați adezivul direct din 
tub, folosind aplicatorul, într-un strat cât se poate de subțire (prea 
mult adeziv încetinește semnificativ procesul de întărire!). Presați 
imediat părțile una pe cealaltă. În funcție de cantitatea de adeziv 
aplicată și de materiale, acesta se polimerizează în 60 secunde 
într-o rășină sintetică și lipește foarte puternic cele două părți. 
Atunci când lipiți la umiditate scăzută, timpul de întărire poate fi 
scurtat suflând pe una dintre părțile de asamblat. Cele mai bune 
rezultate de lipire sunt obținute la temperatura camerei. Suprafețele 
ce reacționează la baze accelerează întărirea adezivului, 
suprafețele ce reacționează la acizi (de exemplu, lemn, ceramică, 
porțelan, piele) încetinesc întărirea adezivului. 
După utilizare, curățați aplicatorul cu un șervețel uscat și închideți 
tubul punând la loc capacul. Pete/reziduuri: Ştergeţi imediat 
excesul de adeziv cu o lavetă uscată. După întărire, resturile de 
adeziv sunt foarte greu de îndepărtat. Acetona va dizolva adezivul, 
însă foarte încet (verificați potrivirea întâi). 
Recomandare: Dacă pielea rămâne lipită, țineți în apă caldă cu 
săpun zona afectată cât mai mult timp posibil și desprindeți 
adezivul cu grijă, fără a folosi forță; hidratați apoi pielea. 
O altă posibilitate este să vă frecați degetele în apă caldă și să 
împingeți o agrafă sau o bucată de sârmă între acestea. După un 
timp puteți separa degetele. Zonele afectate pot fi, de asemenea, 
tratate imediat cu acetonă sau dizolvant pentru lac de unghii. 
Datorită faptului că solvenții organici îndepărtează de asemenea 
grăsimea, vă recomandăm să aplicați apoi cremă de mâini. Dacă 
totuși vor rămâne urme de adeziv, acestea pot fi îndepărtate cu 
ajutorului unei pietre ponce. În cazul în care produsul intră în 
contact cu ochii sau gura/este pulverizat în ochi sau în gură, țineți-le 
deschise și clătiți cu apă in abundență. Dacă este necesar, 
adresaţi-vă medicului. 

 
Din cauza vaporilor particulari degajați de adezivii cianoacrilați, se 
recomandă ventilarea spațiului de lucru atunci când utilizați 
cantități relativ mari. 

 

 
 
 

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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SUPER GLUE CONTROL 
SUPER GLUE LICHID EXTREM DE RAPID ȘI 
PUTERNIC CU TEHNOLOGIE DIRECT STOP 

Puncte de atenţie:  

Atenție:Super Glue conține cianoacrilați.  

Pericol: Lipeşte pielea şi ochii în câteva secunde.  

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.  

Poate cauza iritarea căilor respiratorii.  

Dacă este necesară consultarea medicului, ţineţi la 

îndemână recipientul sau eticheta produsului.  

Evitaţi inhalarea vaporilor.  

ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiţi cu atenţie cu 

apă, timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de 

contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate 

face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi. 
 

CONDIŢII DE DEPOZITARE 

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

Depozitare la sub +5°C (în frigider) asigură o durată de  

depozitare maximă. 

 
PROPRIETĂŢI FIZIOLOGICE 

Adezivii cianoacrilați sunt în mare parte considerați 

siguri din punct de vedere fiziologic. 

 
DIMENSIUNI AMBALAJE 

Tub 3g 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

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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