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PUNTE DE ADERENŢĂ 
Grund universal de aderenţă pentru suprafeţe 
neabsorbante 
Punte de aderenţă pentru interior și exterior 

 

Descrierea produsului: 

ADEPLAST® “Punte de aderenţă” este un produs din categoria punţilor de 

aderenţă pentru tratarea preliminară a suporturilor fără absorbţie. Se 

livrează gata preparat, pe bază de răşini acrilice în dispersie apoasă, colorat 

gri, cu adaosuri de agregate de siliciu pentru îmbunătăţirea prizei, cu un 

grad de rezistenţă în mediu alcalin foarte ridicat.  

Acest produs este special formulat pentru uz profesional. 

 

 
Utilizare:  
Produsul  este folosit pentru a îmbunătăţi aderenţa la suporturile netede, a suporturilor fără absorbţie, 

aderenţa adezivilor pentru plăci ceramice sau a materialelor de nivelare și corecţie, pe pardoseli 

neabsorbante situate la interior sau exterior  realizate din plăci ceramice, dale sau plăci de piatră 

naturală. 

Punte de aderenţă pentru a lipi cu adezivi, plăci ceramice sau plăci de piatră naturală direct peste 
pardoseli acoperite deja cu plăci ceramice. 
 
Caracteristici: 

• rezistenţă foarte bună la alcalii 

• rezistenţă foarte bună la umiditate 

• rezistenţă foarte bună la temperaturi ridicate 
 
Date tehnice: 

Număr articol: APAD 

Baza materialului: rășină acrilică, fileri, agregate de siliciu, aditivi 

pH: 8,5 - 9 

Densitate: 1,40 ± 0,10 g/cm3 

Continuţ de nevolatile: 70,00 ± 5,00 % 

Temperatură aer/suport la punere în operă: între +50C și +250C 

Consum: cca. 200 - 300 g / m² , în funcţie de rugozitatea 
suportului tratat 

Timp de așteptare până la placarea cu plăci 
ceramice: 

aprox 1h în funcţie de gradul de absorție al suprafeţei 

Ambalaj: găleată plastic 

Livrare:  7; 14 kg 

Depozitare / Valabilitate: 12 luni de la data fabricației înscrisă pe ambalaj, la 
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temperaturi între +50C și +300C. Depozitare în spații 
uscate, ferite de îngheț și de acțiunea directă a razelor 
solare, pe paleți de lemn. 

Datele tehnice și cele referitoare la consum sunt determinate în condiții standard. În funcție de 
condițiile de aplicare pot apărea diferențe. Consumul exact se determină pe suprafețe de probă. 

 
Stratul suport:  
Trebuie să fie curată, uscată, desprăfuită, portantă, compactă şi plană. Trebuie îndepărtate, de 

asemenea, substanţele oleaginoase sau de orice alt fel, care ar putea forma un strat separator între 

materiale. A nu se uda suprafaţa înainte de aplicarea produsului. 

 
Punere în operă:  
ADEPLAST® “Punte de aderenţă”se poate aplica ca atare fără diluţie. După o omogenizare în prealabil, 
produsul se poate aplica folosind  trafaletul cu peri scurți sau bidineaua. Se aplică în încăperi fără 
umiditate excesivă, ventilate. 
Timp de uscare totală este de 24 ore la +20°C, umiditate relativă 65%.  

 

COV: 
COV limita UE [g/l]: cat. A/h 30(2010)  
COV produs, max. [g/l]: 30, produs în stare gata de utilizare. 
 
Important:  

• Trebuie avute în vedere măsurile suplimentare de protecție a suprafețelor împotriva 
deshidratării rapide, a curenţilor de aer puternici, a intemperiilor, a temperaturilor ridicate sau a 
înghețului; 

• Pot să apară diferenţe calitative, ca urmare a punerii în operă necorespunzătoare a produsului, a 
proprietăţilor suportului sau a influenţei factorilor microclimatici; 

• Suprafețele adiacente ce nu sunt destinate aplicării cu produs trebuie protejate, respectiv 
acoperite cu folie; 

• Această fișă tehnică înlocuiește toate versiunile anterioare. Informaţiile din această fişă tehnică 
redau experienţa noastră cu acest produs până în prezent. Această fișă tehnică nu eliberează 
utilizatorul produsului de propria decizie și evaluare inclusiv prin probe, a oportunității utilizării 
produsului. Produsele precum şi materiile prime componente sunt monitorizate continuu în 
laboratoarele proprii pentru calitate constantă. Serviciul nostru de consultanţă vă stă la 
dispoziţie pentru întrebări referitoare la aplicarea produsului şi demonstraţii.  

 
Măsuri de securitate și igienă:  
Toate operațiile de manipulare, transport, depozitare, utilizare se vor efectua aplicând cu strictețe  
normele de protecția muncii și igiena sanitară în vigoare. 
Se interzice contactul prelungit sau frecvent cu pielea și mucoasele. Produsul neutilizat nu se va arunca 
la canalizare sau în ape, râuri, etc.  
Personalul va purta echipament de protecție corespunzător și va respecta regulile de igiena muncii. 
A se consulta Fișa cu date de securitate a produsului! 
 


