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FIŞĂ TEHNICĂ DE PRODUS 

    
Denumire Produs:             Adeziv F400  
Furnizor:  Ameri-Pol Trading Ltd 

Ul Ks Wilczewskiego 67 
Katowice 
Slaskie 
40-675 Poland 

 
Contact:  0048 32 201 7883 
 
Descriere produs: 
 F400.este un  adeziv de contact spreiabil ,industrial,versatil,cu performante de lipire .Lipitura este rezistenta la actiunea 
apei si la temperaturi inalte(pana la 90°C ).A fost conceput pentru lipitul  laminatelor decorative subtiri si lucioase  
(HPL, melamina,  melacart,etc) pe diverse placi suport fara a lasa urme vizibile la lumina puternica dupa 
lipire.Lipeste la fel de bine o gama foarte larga de materiale  precum  tapiserii,tesaturi,spume,burete cauciuc,piele,etc 
                                                                                                                                                               AVANTAJELE 
FOLOSIRII SISTEMULUI DE LIPIRE CU CANISTRA,FURTUN SI PISTOL 
                                                                                                                                                                                  • 

CRESTEREA  PRODUCTIVITATII 

•  APLICARE RAPIDA 

•  MINIMIZARE PIERDERI 

•  FARA ECHIPAMENTE SUPLIMENTARE PENTRU INTRETINERE 

•  MINIMIZARE CHELTUIELI ECHIPAMENTE DE LUCRU SI CURATARE A SISTEMULUI DE LUCRU 

• PORTABILITATE COMPLETA IN SITUATII DE LUCRIU DIFICILE 

                                                                                                                                                                 
APLICARE:A fost conceput pentru a fi aplicat pe ambele suprafete ce urmeaza sa fie lipite. Pulverizati un strat 

de adeziv care sa acopere 80% pana la100% din fiecare  suprafata. Nu umeziti suprafetele.Apoi asteptati 2-4 minute 

pana cand adezivul devine lipicios.Pentru lipitul suprafetelor poroase si absorbante dar si a suprafetelor supuse la stres 

aplicati un al doilea strat de adeziv dupa ce primul strat a devenit lipicios si  lasati adezivul 2-4 minute sa adere la 

suprafata . Apoi plasati suprafetele adezivate in pozitia finala de lipire si presati uniform lipitura. Lipitura de rezistenta 

maxima se va definitiva in 24 de ore.Pentru obtinerea rezultatelor dorite atat adezivul cat si materialele pentru lipit 

trebuiesc aclimatizate si lipite la o temperatura minima de 16°C.Asigurati-va ca suprafetele pentru lipit sunt 

uscate,curate fara praf,grasimi sau alti solventi pe ele .Se preteaza la lipitul  si  pentru diferite  aplicatii postforming. 

DATAE TEHNICE 
Culoare     Limpede sau Rosu 
Aspect     Lichid 
Continut  adeziv solid                 25-30%                                                                                                                  
Gravitate specifica                           93 to .97 gms/cc  (7.7 to 8.1 lbs/gal) 

Aderenta la forfecare                        > 100 psi               
Temperatura maxima(SAFT)           >90 ° C                 
Informatii transport         Gaz lichefiat inflamabil,N.O.S.(contine Dimetil Eter,Acetona,Metil),2.1,UN 3161                                                                                         

Durata de viata: 12 luni, depozitat la temperaturi intre 5 si 25C in spatii ,uscate,umbroase,in ambalaje originale  .                                                                                                                                                      
Ambalare :In canistre de diverse dimensiuni 
. 
Nota importanta: 
      Toate informatiile din Fisa tehnica de produs sunt bazate pe experienta practica si sunt publicate cu buna credinta.Totusi, 
deoarece nu avem control asupra felului si conditiilor in care se folosesc produsele noastre,sau a activitatii desfasurate sau a 
produsului finit manufacturat de client nu putem accepta  responsabilitatea rezultatelor. Responsabilitatea pentru stabilirea 
compatibilitatii produsului pentru scopurile lui revine cumpărătorului.Toate condițiile, reprezentările, declaratile, garantiile sau garanții 
de orice fel, fie exprese, implicite sau statutare, în raport cu orice produse fabricate, vândute sau furnizate de noi sunt prin prezenta 
excluse în mod expres și nu vom accepta nici o responsabilitate cu privire la orice cerere de daune sau pierderi indirecte cauzate de 
orice proprietate care rezultă direct sau indirect din utilizarea produselor  sau bunurilor  noastre 

 


