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Adeziv pentru lemn D2 
 

1. Descrierea produsului 

Un adeziv profesional pentru lemn, ușor de folosit și dovedit în utilizare adeziv pentru lipirea la 
rece. Creează o îmbinare elastică incoloră, durabilă și impermeabilă (clasa D2). Nu conţine solvenţi 
organici. 

 
2. Proprietăţi 

Culoarea adezivului:   albă 
Culoarea îmbinării:   incoloră 
Consistență:    lichid foarte vâscos 
Densitate:   1,085 ± 0,01 kg/L 
Viscozitate:  20 000 ± 10 000 mPa•s 
Timp deschidere pentru adeziv: aproximativ 15 minute  
Timpul de lipire completă:  24 h  
Randament:  4 – 10 m²/L în funcție de tipul și porozitatea a elementelor lipite  
Rezistența lipiturii:   min. 3 MPa 
Proprietățile îmbinării:   rezistentă la apă (clasa de rezistență la apă: D2 (EN-204)) 
 

Beneficii: 

 Rezistent la umiditate  

 Calitate superioară  

 Fără solvenți 

 Calitate superioară  

 O singură componentă 

 Pe bază de dispersie de acetat de polivinil  

 Nu conține solvenți organici 

 Clasa de rezistență la apă: D2 

 Pentru interior 

 
3. Utilizare 

Destinat lipirii directe, a lemnului, a plăcilor aglomerate, a placajului, a panourilor de tâmplărie și a 
altor materiale pe bază de lemn, între ele, combinate, sau cu alte materiale din plastic, materiale 
textile. Poate fi utilizat pentru lipirea hârtiei. Pentru utilizare în interior. 

 
4. Instrucțiuni de utilizare 

1. Curățați bine elementele lipite, îndepărtați praful și degresați-le cu acetonă tehnică. Suprafețele 
trebuie să se potrivească cât mai mult posibil. Îndepărtați reziduurile vechi de vopsea. 
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2. Lipirea trebuie realizată la o temperatură cuprinsă între +10°C până la 30°C (temp. aerului, a 
suprafeței și a elementelor lipite) 

3. Umiditatea relativă a aerului ar trebui să fie cuprinsă între 40% până la 70%. Lemnul lipit trebuie 
să fie uscat, cu umiditate cuprinsă între 8% până la 12%. 

4. Aplicați un strat subțire de adeziv pe una dintre suprafețele de lipit, uniți elementele lipite și 
apăsați ferm. Îndepărtați excesul de adeziv. 

5. Rezistența mecanică completă a îmbinării se realizează după aprox. 24 ore. 

6. După finalizarea procesului de lipire, sigilați bine ambalajul adezivului. 

7. Curățați uneltele murdare și petele proaspete de adeziv cu apă. Îndepărtați murdăria uscată, 
mecanic după înmuiere în apă caldă. 

 
5. Ambalaje și cantități 

 

Codul produsului Capacitate Tipul ambalajului 

DKDR020/BL/INT1 20 ml tub în blister 

DKDR200/2/INT1G 200 ml recipient de plastic 

DKDR500/2/INT1G 500 ml recipient de plastic 

DKDR750/2/INT1G 750 ml recipient de plastic 

 
 

6. Perioada de valabilitate 

2 ani (recipient de plastic) 

5 ani (tub în blister) 

 
7. Observații 

Condiții de transport și  depozitare: 
A se păstra și a se transporta la temperaturi cuprinse între +10°C până la +30°C. A nu se lăsa la 
îndemâna copiilor. 
 

Alte observații: 
Urmați instrucțiunile de utilizare și observațiile de pe cutia blisterului. În timpul folosirii produsului 
și la finalizarea lucrului aerisiți intens încăperea, până la dispariția mirosului specific. Nu este 
destinat utilizării pe suprafețe care intră în contact direct cu alimentele. Se recomandă efectuarea 
unei probe de lipire pe o suprafață mică, înainte de folosire. A se proteja de îngheț. Adezivul 
înghețat își pierde definitiv proprietățile. Acest adeziv nu este recomandat pentru construcții, nu 
este destinat să suporte greutăți semnificative. Nu lipește PP, PE, PTFE. 

EUH208 - Conține un amestec de 5-clor-2-metil-2H-izotiazol-3-onă și 2-metil-2H-izotiazol-3-onă 
(3:1), 1,2-benzisotiazol-3(2H)-onă. Risc de reacție alergică. 
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EUH210 - Fișă cu date de securitate  este disponibilă la cerere. 

Produs tratat cu produse biocide: un amestec de 5-clor-2-metil-2H-izotiazol-3-onă și 2-metil-2H-
izotiazol-3-onă (3:1), 1,2-benzisotiazol-3(2H)-onă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Acest amestec nu îndeplinește criteriile de clasificare ca periculos în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și 
amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivei 67/548/CEE și 1999/45/CE și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 
1907/2006, cu toate acestea, a fost pregătită o fișă cu date de securitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, acordarea autorizarea și 
restricționarea substanțelor chimice (REACH), înființarea Agenției Europene pentru Produse Chimice, modificarea Directivei 
1999/45/CE și abrogarea Regulamentului (CEE) nr. 793/93 și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76 a 
Consiliului/769/CEE și Directivele Comisiei 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE cu modificările ulterioare. 


