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ADESIV srl jamči, da so vse informacije na tem listu podane na podlagi najboljših tehnično-znanstvenih izkušenj in znanja; vendar ne more prevzeti nobene odgovornosti za rezultate, ki izhajajo iz njihove 
uporabe, saj so pogoji izvedbe izven njenega nadzora. Priporočljivo je, da vedno preverimo dejansko ustreznost proizvoda za vsak predvideni primer. Ta izdaja razveljavi in nadomesti vse predhodne izdaje.
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LEPILA ZA LESENE TALNE OBLOGE

POLIURETANSKA EKSPANZIJSKA SMOLA, KI SE STRJUJE Z POMOČJO ZRAČNE VLAGE
Uporablja se lahko pred ali po brušenju parketa za manjše popravke letev, ki se niso popolnoma oprijele na 
podlago.

TEHNIČNE LASTNOSTI:
 - Odlična raztezna sposobnost
 - Ne vsebuje topil
 - Odlična oprijemna moč

PODROČJE UPORABE: 
 - Stare lesene obloge
 - Gotovi podi
 - Surovi podi

UPORABA NI PRIMERNA:
 - Zunaj
 - Za polaganje talnih oblog

SPECIFIČNE LASTNOSTI (pri običajnih pogojih):
Videz: viskozna tekočina
Barva: temno rjava
Viskoznost po Brookfieldu pri 20 °C 
(mPa*s): 4.000–5.000

Poraba: Odvisno od uporabe in debeline položenega sloja 
Čas obdelave: 10–15 minut
Temperatura uporabe: od +10 do +30 °C
Pohodnost: po 3–4 urah
Strjevanje filma: po 12–24 urah (odvisno od uporabe in debeline nanosa) 
Uporaba/orodje: ustrezna kapalka (brizgalka)
Čiščenje orodja: topilo GR7, pri še svežem proizvodu
Skladiščenje: 
pri temperaturi med +5 °C in +25 °C 6 mesecev

Informacije o odstranjevanju proizvoda: Odstraniti v skladu z veljavnimi lokalnimi in nacionalnimi predpisi
Pakiranje: Pločevinke z ustnikom po 250 ml. Kartoni z 20 kosi.

Omejitve uporabe:

Proizvod naj pred uporabo pridobi sobno temperaturo (20 °C). Proizvod zaščitimo pred 
zmrzaljo
Po odprtju se proizvod samodejno strdi
Vedno nosimo primerno osebno varovalno opremo
Vedno preberemo tehnične in varnostne liste

PRIPRAVA PODLAGE: 
V deščico izvrtamo manjšo luknjo na mestu, kjer ni tesno prilepljena.

NANOS: 
Proizvod naj pred uporabo pridobi sobno temperaturo. 2-3 kaplje vode kanemo v prostor pod lesenimi elementi, ki jih moramo pritrditi, po 
možnosti na spojih. Po preteku 2 minut na isti točki vbrizgamo manjšo količino proizvoda ADEGLOSS 10. Pazimo, da ne pretiravamo s 
količino proizvoda ADEGLOSS 10, ker ob strjevanju nabrekne in se njegov volumen prekomerno poveča. ADEGLOSS 10 je proizvod, ki se 
čvrsto oprijema na lak. Na vsak način moramo preprečiti prodiranje proizvoda iz razpok in s tem poškodbe površine, ki jo želimo obdelati. 
Temperatura okolja mora biti med 15 in 25 °C, relativna vlaga ne sme biti višja od 75 %. Vedno nosimo primerno osebno varovalno opremo. 
Vedno preberemo tehnični in varnostni list proizvoda.
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