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NEOFIX - CONTACT SPRAY ADHESIVE
ADEZIV SPRAY PE BAZA DE SOLVENTI

AVANTAJE

Aderenta excelenta la majoritatea suprafetelor
poroase sau neporoase netede

Uscare rapida

Lipire rapida si facila

UTILIZARI

Adeziv spray, cu uscare rapida, pe baza de
solventi, care se aplica rapid si usor. Acesta este
conceput pentru lipirea materialelor usoare si
subtiri, printre care covoare cu captuseala din
spuma, mocheta in dale, pluta, straturi
protectoare din fetru pentru mochete si multe
alte materiale.

Usor de aplicat direct din tub. Cu ajutorul
ajutajului ajustabil pentru pulverizare, se asigura
imbinarea rezistenta si flexibila in multe aplicatii
in care un adeziv conventional ar fi prea dificil de
folosit. Produsul este ideal pentru imbinarea unei
game variate de materiale, printre care metal,
lemn, ceramica, mase plastice rigide, pluta,
covoare cu captuseala din spuma, straturi
protectoare din fetru pentru mochete, mocheta
in dale, placi aglomerate, piele si sticla. De
asemenea, produsul lipeste foi subtiri de
polietilena sau polipropilena unele de altele, dar si
pe multe alte suprafete.

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

PREGATIRE
1.Lucrati in spatii calde si bine aerisite.

2.Suprafetele care vor fi imbinate trebuie sa fie 
curate, uscate, si sa nu prezinte urme de grasime, 
praf, lac sau materii libere.

3.Lucrati pe suprafete protejate, pentru a evita
contaminarea nedorita cu produs, la pulverizare.
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MOD DE APLICARE
4. Agitati bine tubul inainte de utilizare. Folositi
ajutajul ajustabil pentru a alege modelul de
pulverizare dorit.

5. Produsul trebuie aplicat direct din tub pe
suprafetele care vor fi imbinate.

6.Tineti tubul la o distanta de 12 – 18 cm fata de
suprafetele care vor fi pulverizate, si asigurati
aplicarea unui strat uniform pe ambele suprafete.

7. Lasati adezivul sa devina lipicios (1 - 3 minute),
apoi presati cu putere cele doua suprafete. Unele
suprafete foarte poroase pot necesita doua
straturi, timpul de uscare fiind astfel mai
indelungat.

8.In cazul materialelor tesute, aveti grija sa nu
aplicati prea mult adeziv, sau sa nu imbinati prea
repede, intrucat surplusul de adeziv poate
patrunde in material.

9.Dupa utilizare, intoarceti tubul cu susul in jos si
evacuati o cantitate mica de gaz propulsor pentru
curatarea ajutajului.

10.Pentru materialele dense si grele, cum ar fi
mochetele si pluta, verificati daca materialul este
bine fixat dupa 2 ore.

Atat adezivul umed, cat si cel uscat poate fi
indepartat folosind acetona.

Va rugam sa testati suprafetele sensibile intr-o
zona ascunsa inainte de curatare.

Testati intotdeauna orice solvent inainte de
utilizare.

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

MASURI DE PRECAUTIE PENTRU UTILIZARE

Nu utilizati pe dale de vinil plastifiate (moi si

flexibile), din cauza migrarii plastifiantului.

Nu este potrivit pentru utilizare in cazul

polistirenului si al suprafetelor sensibile la

solventi. Nu utilizati pe materiale asfaltate sau

bituminoase.

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

Depozitati maxim 12 luni de la data fabricatiei, in

ambalajul original, nedeschis, in spatii racoroase si

uscate, la temperaturi cuprinse intre +5°C si

+25°C.

CARACTERISTICILE PRODUSULUI 

Culoare Culoarea paiului

Forma Aerosol lichid

Greutate 

Specifica 

Aprox. 0,9

Compozitie Solutie adeziva pe baza de solventi de

tip hidrocarburi si gaz propulsor sub

presiune.
Timpi de Uscare: 
Dezvoltarea 
aderentei:

1 - 3 minute

Timpi de Uscare: Adezivul ramane “umed” timp de 15 -
25 de minute.

Miros Un tub de 500 ml acopera 3 – 5m2

Temperatura de 

Aplicare

+5°C la +35°C

Rezistenta la 

Temperatura

-20°C la +45°C


