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Descrierea Produsului

Adezivul pentru Montaj Montagefix PU 300ML DB DIY este un

adeziv poliuretanic fara solventi, cu o structura pastoasa

(tixotropica,) datorita careia acesta poate fi utilizat pentru

aplicatii pe verticala. Adezivul se intareste in prezenta

umezelii din substrat si din mediu, formand o imbinare

puternica, durabila si rezistenta la apa.

Specificatii Tehnice

Viteza de aplicare @ Ø4 mm/3 bar 400 g/min

Beneficii

pe majoritatea

• Adeziv puternic, durabil si rezistent la apa

• Recomandat pentru aplicatiile pe verticala

• Aderenta excelenta fara amorsa  

substraturilor, chiar si a celor umede

Temperatura de aplicare +5°C la +40°C

Baza Poliuretan

Densitate ISO 1183-1 1,46g/ml

Rezistenta la inghet in timpul  

transportului
Pana la -15°C

Rezistenta la forfecare N/mm2 12 MPa

@ +23°C/50%  

RHAplicatii

Adezivul pentru Montaj Montagefix PU 300ML DB DIY a fost

dezvoltat pentru imbinarea lemnului, metalului, pietrei,

betonului, maselor plastice si materialelor izolante cum ar fi

spuma PU, spuma PS, lana minerala si vata de sticla. Aceste valori sunt tipice

Instructiuni de Utilizare

Aplicati adezivul din cartus pe o singura parte. Imbinati

materialele care vor fi lipite, respectand intervalul corect de

timp. Impiedicati orice deplasare.

Aplicatii pentru panouri

Aplicati Adezivul pentru Montaj Montagefix PU 300ML DB DIY in

benzi cu dimensiunea de 6 mm, la o distanta de 5 cm fata de

margine, si de aproximativ 20 – 40 cm una fata de celalalta.

Presati imediat panoul pe perete cu fermitate. Poate fi

necesara montarea unui suport timp de maxim 24 de ore.

Scanduri, plinte si alte aplicatii

Aplicati adezivul in mod egal in puncte sau in cordoane la o

distanta de 20 cm. Fixati materialul prin miscarea usoara a

acestuia si prin aplicarea unei presiuni omogene. La final,

apasati cu putere. Avand in vedere diversitatea suprafetelor,

se recomanda realizarea de teste. Pentru informatii

suplimentare, consultati Buletinele Tehnice disponibile in Baza

de Cunostinte de pe pagina noastra de Internet

www.denbraven.com.

Formarea crustei

Rezistenta la temperatura

Limitari

7 minute

-30°C la +70°C

• Nu este recomandat pentru substraturi din PE, PP, PC, 

PMMA,  PTFE, mase plastice moi, neopren si bituminoase.

• Nu este recomandat in combinatie cu cloruri (bazine de

inot).

Pregatirea si Finisarea Suprafetei

Temperatura de aplicare (mediu si substrat): + 5°C la + 40°C.

Toate substraturile vor fi solide, curate, uscate si nu vor

prezenta urme de praf si de grasime. Curatati particulele de pe

suprafete. Testati intotdeauna aderenta inainte de aplicare.

Pentru o intarire corespunzatoare, este necesar ca unul dintre

substraturi sa fie poros.

Curatare

Materialul neintarit si ustensilele pot fi curatate cu Zwaluw

Cleaner. Materialul intarit poate fi indepartat doar mecanic.

Curatati-va mainile cu ZwaluwWipes.

Termen de Valabilitate

In ambalajul original nedeschis, pastrat in spatii uscate si  

racoroase, la temperaturi intre + 5°C si + 25°C, termenul de

http://www.denbraven.com/
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valabilitate este de maxim 9 luni de la data fabricatiei.  

Depozitati recipientele in pozitie verticala.

Certificari

A+ (Eurofins ISO 16000)  

EN 204 D4

Sanatate & Siguranta

Fisa de Sanatate si Siguranta a Produsului va fi citita si

inteleasa inainte de utilizare. Aceasta poate fi pusa la dispozitie

la cerere, sau poate fi consultata pe pagina de Internet Den

Braven.

Garantie

Den Braven garanteaza faptul ca produsul sau respecta

specificatiile furnizate, pe parcursul termenului de valabilitate al

acestuia.

Disclaimer

Toate informatiile din acest document si din toate celelalte publicatii (inclusiv in format electronic) se bazeaza pe

cunostintele si experienta noastra si sunt proprietatea (intelectuala) exclusiva a Den Braven. Nicio parte a

acestui document nu poate fi copiata, prezentata tertilor, reprodusa, comunicata publicului sau utilizata in orice

alt mod, fara acordul scris al Den Braven. Informatiile tehnice din prezentul document servesc drept indicatii si

nu sunt exhaustive. Den Braven nu isi asuma raspunderea pentru nicio dauna, directa sau indirecta, rezultata

din erori (editoriale), din caracterul incomplet si/sau din inexactitatea prezentului document. Acestea includ, fara

limitare la, caracterul incomplet si/sau inexactitatea din cauza modificarilor tehnice sau a oricarei cercetari

realizate intre data publicarii prezentului document si data achizitionarii produsului. Den Braven isi rezerva

dreptul de a modifica continutul prezentului document. Den Braven nu isi asuma raspunderea pentru nicio

dauna, directa sau indirecta, cauzata de utilizarea produsului descris in prezentul document. Utilizatorul va citi si

va intelege informatiile continute in acest document, referitoare la produs, inaintea utilizarii acestuia. Utilizatorul

raspunde pentru realizarea testelor necesare in vederea asigurarii ca produsul este potrivit pentru utilizare

conform destinatiei acestuia. Nu avem nicio influenta asupra modului de aplicare al produsului si/sau asupra

oricaror circumstante privitoare la evenimentele produse in timpul depozitarii sau transportului, si prin urmare, nu

ne asumam raspunderea pentru prejudicii. Toate livrarile sunt realizate exclusiv in conformitate cu termenii si

conditiile noastre generale, inaintate la Camera de Comert olandeza.
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