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FIȘĂ TEHNICĂ Adeziv pentru încălțăminte 

________________________________________________________________ 

ADEZIV PENTRU ÎNCĂLȚĂMINTE 

1. Descrierea produsului: 

Un adeziv profesional, super puternic destinat lipirii la rece, fără întăritor și activare termică. Se caracterizează 
printr-o elasticitate foarte mare. După întărire este transparent și rezistent la apă. 

2. Proprietăți: 

Culoarea adezivului:   incolor 
Culoarea îmbinării:   incoloră 
Densitate:    0,86 kg./L 
Consistență:    vâscos, lipicios 
Vîscozitate:    2000 – 4000 mPa*s 
Timpul de lipire completă:   48 h 
Rezistentă la temperatură:   între  -20°C până la +80°C 
Rezistența la dezlipire:  Inițială: min. 3,5 dN/cm. (cca. 3,5 kg pe 1 cm. lungime de lipitură) 
       Finală: min. 4,5 dN/cm. (cca. 4,5 kg pe 1 cm. lungime de lipitură) 

 
3. Utilizare: 

Este un produs destinat atelierelor de reparare și fabricare a încălțămintei. Adeziv pentru încălțăminte din piele 
naturală și sintetică, cu tălpi din cauciuc, piele, PVC, poliuretan etc. Poate fi folosit în ateliere și acasă. 

4. Instrucțiuni de utilizare: 

4.1. Pregătirea suprafeței 
Suprafețele care urmeaza a fi lipite cu adeziv se vor șlefui cu hârtie abrazivă, se vor curăța și se vor degresa 
cu DRAGON Acetonă tehnică. Tălpile din PVC se vor curăța, cu 30 de minute înainte de lipire, cu DRAGON 
Diluant universal. Suprafața astfel pregătită poate fi lipită în decurs de 2 ore.  

  
4.2. Unelte de lucru 

Adezivul se aplică cu pensula. 
 

4.3. Temperatura de lucru  
Lucrările se vor efectua la temperaturi cuprinse între +5°C până la +25°C (temperatura aerului, a suprafeței 
și a materialelor lipite). 

 
4.4. Recomandări 

Materialele poroase trebuie să fie amorsate cu adeziv și lăsate să se usuce complet. Adezivul se aplică pe 
suprafața pregătită dinainte, prin șlefuire. După aproximativ 10 minute de la aplicare, obiectele lipite între 
ele se vor apăsa puternic timp de 30 de secunde. 

 
4.5. Curățarea uneltelor și a petelor 

Uneltele murdare și petele proaspete se vor curăța cu DRAGON Diluant universal. Urmele de adeziv uscat se 
pot îndepărta doar mecanic. 

 
4.6. Diluarea adezivului 

Nu se recomandă diluarea adezivului. 
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FIȘĂ TEHNICĂ Adeziv pentru încălțăminte 

________________________________________________________________ 

 
5. Ambalaje și cantități: 

 

 

 

 

 

 

6. Perioada de valabilitate: 

2 ani 
 

7. Observații: 

Transport și depozitare: 
A se păstra și a se transporta în ambalajul original, închis ermetic, la temperaturi cuprinse între +0oC până la 
+30oC. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.  
 
Alte observații: 
În timpul folosirii și după aplicare aerisiți intens încăperea, până la dispariția mirosului specific. A se folosi departe 
de surse de foc, într-un spațiu bine ventilat. Efectuați o probă, aplicând produsul pe o suprafață mică, care nu 
este la vedere. Pentru a crește elasticitatea îmbinării, aplicați o presiune mare. Acest adeziv nu este recomandat 
pentru PP, PE sau PTFE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Această substanță îndeplinește criteriile de clasificare ca substanță periculoasă conform regulamentului directivei 1999/45/CE a 
Parlamentului European și al Consiliului din data de 31 mai 1999 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale 
statelor membre referitoare la clasificarea, ambalarea și etichetarea preparatelor periculoase, drept pentru care, s-a întocmit fișa cu date de 
securitate a produsului conform regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din18 decembrie 2006 privind 
înregistrarea, evaluarea, acordarea autorizațiilor, limitărilor aplicate produselor chimice (REACH), de crearea a Agenției Europene pentru 
produse Chimice, de modificare a directivei 1999/45/CE și de abrogare a regulamentului 793/93/CEE a Consiliului și a regulamentului 
1488/94/CE a Comisiei, precum și a directivei 76/769/CEE a Consiliului și a directivei 91/155/CEE, directivei 93/67/CEE, 93/105/CE și 

2000/21/CE ale Comisiei. 

 

Codul produsului Capacitate Tipul ambalajului 

DKO025/BL/PL-BG-RO-LT-RU 25 ml Tub în blister 

DKO050/TD/BG-RO 50 ml Tub din aluminiu 

DKO200 200 ml Cutie metalică 

DKO05 5L Găleată metalică 


