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• lipe[te prin metoda contact
• se folose[te [i pentru lipirea plintelor
• rezist` la ac]iunea scaunelor cu rotile
• se poate utiliza [i în cazul pardoselilor \nc`lzite

Adezivul Thomsit K 1720 se folose[te pentru lipirea plintelor
[i profilelor pardoselilor din PVC, linoleum,
mochet` pe beton, lemn, [ap` [i alte suprafe]e. Se poate
folosi de asemenea pentru lipirea unor suprafe]e din lemn,
pl`ci din material plastic, piele, materiale textile, metale,
plut` [i a multor alte materiale de acela[i tip sau combinate.
Nu se recomand` pentru lipirea polietilenei,
polipropilenei, polistirenului expandat, PVC-ului rigid [i teflonului.

Înainte de utilizare, adezivul trebuie bine amestecat.
Suprafa]a de aplicare trebuie s` fie uscat`, f`r` praf [i
gr`simi. Umiditate suport < 2%. 

Adezivul K 1720 se va aplica uniform cu o mistrie de tip
A4 sau cu o pensul` cu p`r scurt pe ambele suprafe]e de
lipit. Adezivul aplicat trebuie s` formeze pe ambele
suprafe]e o pelicul` unitar` vizibil`. Este recomandat s`
aplica]i pe suprafe]ele poroase, absorbante, dou` straturi de
adeziv. Unirea [i presarea suprafe]elor se face dup` uscarea
complet` a adezivului (20-30 minute). Aten]ie: rezisten]a
lipirii depinde de puterea de presare, nu de timpul de presare!

Timpul necesar pentru evaporarea solven]ilor depinde de
condi]iile atmosferice. Uscarea stratului de adeziv se poate

verifica cu degetul la 10-30 minute dup` aplicare.
Suprafe]ele care par uscate trebuie unite perfect [i presate
cu o intensitate mare. Rezisten]a lipirii depinde decisiv de
puterea de presare, [i nu de timpul de presare! Pentru lipiri
termorezistente [i extrarezistente (de ex. pentru lipirea unor
materiale de culoare neagr`, expuse la soare, respectiv a
pieselor din apropierea caloriferelor) se recomand` utilizarea
adezivului Palmatex. Uneltele [i instrumentele de
lucru, precum [i petele de adeziv, se pot cur`]a pân` la
evaporarea solventului cu diluant. Adezivul uscat se poate
îndep`rta de pe suprafa]` doar mecanic.
Prevederi de protec]ia muncii:
Clasarea adezivului pe baza inflamabilit`]ii: clasa ”A”:
extrem de inflamabil [i exploziv. “F”: u[or inflamabil.
Gradul de inflamabilitate: “a”.
În timpul aplic`rii adezivului este interzis` efectuarea unor
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opera]iuni care produc scântei [i flac`r` (de ex. sudare,
fumat, utilizarea instala]iilor electrice)! Adezivul este foarte
inflamabil! A nu se l`sa la îndemâna copiilor! Utilizarea
necorespunz`toare destina]iei, aspira]ia îndelungat` a vaporilor
adezivului poate d`una s`n`t`]ii. Se poate folosi doar
în înc`peri bine aerisite, respectiv în aer liber.

Adezivul se depoziteaz` cu respectarea prevederilor clasei
de inflamabilitate.

Cutii, respectiv g`le]i metalice de 5 L, 10 L.

În condi]ii de depozitare corespunz`toare: 24 de luni de la data
fabric`rii.

Arunca]i ambalajul la gunoi numai dac` acesta este complet
gol [i nu con]ine resturi de material.
Adezivul K 1720 se poate utiliza doar în scopurile prezentate anterior.
Parametrii produsului sunt ob]inu]i pe baza
experien]elor practice, respectiv a rezultatelor calculelor.
Datorit` diversit`]ii condi]iilor de lucru, înainte de
începerea opera]iunii se recomand` efectuarea unei probe.
Trebuie respectate instruc]iunile de utilizare ale produc`torilor
de materiale pentru pardoseli!

Compozi]ie: adeziv pe baz` de policloropren cu
con]inut de solven]i

Culoare: gri maroniu
Con]inut de substan]` uscat`: 35+/- 2%
V~scozitate: la 200C Brookfield RTV 

6/20: 4,5-5,5 Pas
Aderen]`: 0,045 N/mmp PVC-beton
Timp de deschis: 10-30 minute
Solven]i: benzin`, acetat etilic, ciclohexan

Nu con]ine toluen, o substan]` care 
afecteaz` sistemul nervos.

Diluare: \n caz de nevoie cu diluant
Consum: 200-300 ml/mp

Datele de mai sus sunt ob]inute la temperaturi cuprinse între 
18-230C! În cazul efectu`rii lucr`rilor la temperaturi diferite, parametrii
se modific`, se recomand` determinarea acestora prin efectuarea unei
probe înainte de lipirea suprafe]elor mai mari.

Informa]ia con]inut` mai sus este general` [i nu este potrivit` oric`rei suprafe]e suport, proiect sau sistem.
Informa]ia se bazeaz` pe experien]a noastr` acumulat` p~n` azi [i pe rezultatele unor continue [i atente
teste. Variatele condi]ii [i metode de utilizare vor influen]a aplicarea acestui produs. 
Performan]a optim` a produsului depinde de judecata profesional` a utilizatorului [i a conformit`]ii ei cu:
practica comercial`, standardele aplicabile [i codurile de practic`, care sunt factori \n afara controlului nostru.
Aplicarea, folosirea [i prelucrarea produselor noastre se realizeaz` \n afara posibilit`]ii noastre de control [i
supervizare [i reprezint` exclusiv responsabilitatea dumneavoastr`.  Apari]ia acestei fi[e tehnice Thomsit
face ca informa]ia anterioar` referitoare la produs s` devin` perimat`.
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