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ADEZIV EPOXIDIC PENTRU METAL G129

AVANTAJE

• CULOARE: finisaj metalic.

• RAPID: solidificare in 5 minute de la 

amestecare.

• PUTERNIC: rezistenta finala a imbinarii de 

130kg/cm².

• REZISTENT LA TEMPERATURI EXTREME: intre -

30°C si +70°C.

• REZISTENT LA UMIDITATE: potrivit pentru

utilizare la interior si la exterior.

UTILIZARI

ADEZIVUL EPOXIDIC PENTRU METAL reprezinta
solutia tehnica ideala pentru o imbinare rapida
(cinci minute), durabila, ultra- rezistenta, oferind
un finisaj gri metalizat. Este recomandat pentru
reparatii ale autovehiculelor si este potrivit
pentru toate tipurile de metal, inclusiv fier, otel, 
otel inoxidabil, aluminiu, cupru si alte materiale.

Nu este recomandat pentru polietilena, 
polipropilena sau Teflon.

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

PREGATIRE
1. Kit-ul contine: spaclu si tavita de amestecare 

incluse. Capac pentru utilizare indelungata.
2. Suprafetele trebuie sa fie curate si sa nu 

prezinte urme de grasime.
3. Rupeti varful.
4. Apasati pistonul pentru a distribui cantitati

egale de rasina si agent de intarire in tavita
din dotare.

5. Amestecati cu ajutorul spaclului furnizat pana
cand obtineti o culoare uniforma.

6. Aplicati folosind spaclul.
7. Stergeti varfurile seringilor si inchideti-le cu 

ajutorul capacului prevazut intre cele doua
parti ale pistonului.
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RECOMADARE:

FIXATI CAPACUL IN MOD CORECT: aliniati
canelurile din plastic ale seringii si capacului.

Lasati surplusul de adeziv sa se usuce pe spaclu si
tavita. Dupa intarire, acesta poate fi indepartat cu
usurinta, iar spaclul si tavita pot fi reutilizate.

Rezistenta maxima a imbinarii este obtinuta dupa
2 ore.

Adeziv neintarit: indepartati cu o carpa uscata si
acetona. Adeziv uscat: indepartati prin razuire.

CURATARE
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Recomandările de utilizare se bazează pe metode
standard de aplicare în condiții normale. Trebuie
respectate cu strictețe. Cu toate acestea,
cumpărătorii ar trebui să efectueze, de asemenea,
propriile lor teste înainte de utilizare pentru a
determina potrivirea produsului în scopul lor, în
special atunci când produsul este utilizat pentru
prima dată și / sau suprafața, amplasamentul sau
condițiile de lucru nu sunt ideale. Vă rugăm să
consultați fișele noastre de securitate pentru
detalii despre precauțiile de utilizare.

MASURI DE PRECAUTIE PENTRU 

UTILIZARE
DEPOZITARE

Nu utilizati produsul pe Nu este recomandat

pentru polietilena, polipropilena sau Teflon®. Nu

este potrivit pentru imbinarea unor suprafete

mari.

Pentru orice aplicatie care nu este mentionata in

prezenta fisa, va rugam sa contactati sediul

nostru pentru recomandari.

Recomandarile si sugestiile au scop orientativ,

deoarece conditiile de utilizare se afla complet in

afara controlului nostru.

Pentru instructiuni referitoare la sanatate si

siguranta, la masurile de prim ajutor si la

instructiunile in caz de deversare accidentala sau

de eliminare, consultati Fisa cu Date de Sanatate

si Securitate separata aferenta produsului,

disponibila pe www.bostik.com/ro/romania

24 luni in ambalajul original nedesfacut.

Depozitati in spatii uscate si racoroase, la

temperaturi cuprinse intre +5°C si +25°C.

CARACTERISTICILE PRODUSULUI 

Culoare aspect de metal.

Forma Produs bicomponent, in recipiente
cuplate, tip seringa

Rezistenta REZISTĂ LA UMIDITATE: Se utilizează la

interior și exterior.

Rezistenta mecanica 130 kg/cm²


