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DESCRIERE 
 
Adeziv elastic monocomponent pe bază poliuretanică care 
poate fi vopsit. 
Pentru lipirea materialelor precum:  EPS (polistiren 
expandat) şi XPS (polistiren extrudat), lemn, metal, plastic, 
beton, piatră, cărămidă. 
Ideal pentru lipirea produselor MARCOTHERM 
ANELLO, MARCOTHERM CILINDRO. 
 
 
PROPRIETĂłI 
 
- Fără solvenŃi şi fără miros 
- Timp scurt de întărire 
- AderenŃă optimă 
- Rezistent la învechire 
- Rezistent la căldură şi la apă 
 
 
CARACTERISTICI TEHNICE 
 
Bază: poliuretan monocomponent reticulant în prezenŃa 
umidităŃii  
ConsistenŃă: pastă viscoplastică 
Culoare: beige 
Greutate specifică: 1.52 gr/ml 
Alungire la ruptură: >500% (DIN 53504) 
Timp deschis: circa 5 min. (20 °C  / 50% U.R.) 
Temperatura de exerciŃiu: -40 °C a +100 °C (după întărire) 
Temperatura de aplicare: +5 °C a + 40 °C 
Rapiditate de întărire: 2,5 mm în 24 ore (20 °C / 50% U.R.) 
 
 
CONDIłII DE UTILIZARE 
 
În timpul aplicării, temperatura mediului şi suprafeŃelor nu 
trebuie să fie mai mică de +5 °C. 
 
 

PACHET  
 
Cartuş de 310 ml. 
 
 
DEPOZITARE 
 
Temperatura maximă de conservare: +25 °C 
Temperatura minimă de conservare: +15 °C 
A se păstra în locuri uscate, ferite de umiditate. 
Stabilitate în recipientele originale, nedeschise, şi în 
condiŃii de temperatură adecvate: 12 luni. 
 
AVERTISMENT 
 
Produsul conŃine izocianat. 
Produsul poate fi transportat, utilizat şi stocat conform 
normelor de igienă şi siguranŃă în vigoare; după utilizare, 
nu aruncaŃi recipientele în mediul înconjurător, lăsaŃi 
reziduurile să se usuce complet şi trataŃi-le ca deşeuri 
speciale. Pentru informaŃii ulterioare, consultaŃi fi şa de 
siguranŃă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul că toate informaŃiile din 
fişa prezentă sunt furnizate pe baza experienŃei şi cunoştinŃelor sale 
tehnice şi ştiinŃifice. Compania nu îşi poate asuma totuşi nici o 
răspundere pentru rezultatele obŃinute după utilizarea acestora, întrucât 
condiŃiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă recomandăm 
întotdeauna să verificaŃi dacă produsul este adecvat fiecărui caz în parte. 
Prezenta anulează şi înlocuieşte orice fişă precedentă. Pentru informaŃii 
tehnice suplimentare contactaŃi Serviciul de AsistenŃă Tehnică +39 041 
4569322. 
 

 


