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ADEZIV SUPER GLUE EASY FLOW LICHID
ADEZIV SUPER GLUE LICHID

AVANTAJE

Flux controlat

Lipeste in interval de cateva secunde

Lipire pe majoritatea materialelor

UTILIZARI

Adeziv monocomponent, cu intarire rapida, care 
lipeste in interval de cateva secunde, fara
necesitatea prezentei caldurii sau utilizarii unui
agent de intarire. Este extrem de economic  de 
utilizat, si asigura o imbinare foarte rezistenta la 
rupere.

Recomandat pentru lipirea portelanului, 
majoritatii tipurilor de cauciuc, celor mai
obisnuite metale, unor tipuri de bijuterii si
majoritatii maselor plastice.

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

PREGATIRE
1. Lucrati pe o suprafata protejata, deoarece

urmele de produs scurs sunt foarte dificil de 
indepartat, in special de pe suprafete
sensibile, cum ar fi materialele textile si
pielea.

2. Asigurati-va ca toate suprafetele care vor fi 
imbinate sunt bine ajustate, curate si uscate.

3. Tineti flaconul in pozitie verticala, cu varful
indreptat in partea opusa dvs.
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MOD DE APLICARE
3. Desurubati capacul prin apasarea marginii

acestuia pe suprafata plata, apoi rotiti in
sensul invers acelor de ceasornic.

4. Aplicati cu mare atentie o cantitate mica de
produsul pe o singura suprafata (de obicei se
aplica o singura picatura de adeziv pe fiecare
6cm2 de substrat care va fi imbinat).

5. Imbinati suprafetele si apasati cu putere timp
de aproximativ 30 de secunde. (Rezistenta
deplina este obtinuta dupa aproximativ 12
ore.)

6. Dupa utilizare, strangeti capacul cu putere,
avand grija sa nu ramana reziduuri de produsul
intre capac si varf. Depozitati in pozitie
verticala. Flaconul este umplut in mod
intentionat doar pe jumatate, intrucat aerul
aflat deasupra adezivului contribuie la
stabilizarea acestuia. Spatiul din flacon ocupat
de aer reduce posibilitatea scurgerii
accidentale a produsului.

7. produsul are o rezistenta buna la majoritatea
uleiurilor si solventilor, si este foarte dificil de
indepartat.

8. produsul se lipeste de piele foarte rapid si
usor. Daca acest lucru are loc, nu intrati in
panica. Nu incercati sa indepartati produsul
prin tragere, deoarece acest lucru poate
conduce la deteriorarea pielii. Daca nu
interveniti, rezistenta produsului lipit de piele
va scadea in aproximativ 60 de minute. Daca
folositi apa fierbinte si sapun, veti reusi sa
indepartati usor o parte din produsul lipit in
aproximativ 10 minute.

9. Acetona inmoaie foarte lent adezivul instant
intarit. Inainte de a incerca sa utilizati acest
solvent, verificati daca poate fi folosit in
siguranta, avand in vedere faptul ca este
foarte inflamabil, si ca poate deteriora
suprafetele pe care a fost aplicat adezivul
instant. Nu utilizati acetona sau solventi pe
piele.

10. 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

Nu utilizati produsul pe polietilenă sau

polipropilena. Produsul nu este potrivit pentru

utilizare pe suprafete absorbante, cum ar fi

materiale textile, carton sau hartie. Nu utilizati

pentru repararea recipientelor care contin lichide

sau bauturi fierbinti. 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

Depozitati maxim 12 luni de la data fabricatiei, in

ambalajul original nedesigilat, in spatii racoroase

si uscate, la temperaturi cuprinse intre +5°C si

+25°C.

CARACTERISTICILE PRODUSULUI 

Culoare Transparent

Forma Lichid subtire

Greutate Specifica Aprox. 1,1 

Compozitie Cianoacrilat

Continut de
Substanta Solida

100%

Codul Produsului G115

Miros Intepator

Temperatura de 

Aplicare

+10°C la +35°C

Rezistenta la 

Temperatura

-20°C la +80°C. Suporta temperaturi

de pana la 100°C pentru perioade

scurte de timp.
Rezistenta la Apa Buna. Dupa cateva saptamani,

rezistenta la forfecare scade treptat.


