
• f`r` solven]i
• utilizare variat`
• aderen]` ini]ial` ridicat`
• rezisten]` la ac]iunea ro]ilor scaunelor cu rotile
• se poate utiliza pentru pardoseli \nc`lzite
• pardoseala lipit` din material textil se poate cur`]a cu aparat de

cur`]at

Se folose[te pentru lipirea pe suprafe]e absorbante (podele din beton
gletuite, [ap` de ciment [i [ap` de anhidrit) a pardoselii textile cu dosul
spumat sau normal, a pl`cilor [i rolelor de PVC eterogene [i omogene,
precum [i a altor pardoseli cu dosul din material textil.
Pentru lipirea acoperirilor textile [i PVC de trafic mediu.
Pentru lipirea pardoselilor textile foarte dure, respectiv cu dosul din
poliuretan, recomand`m utilizarea adezivului Thomsit K 188 E.

Podeaua trebuie sa fie neted`, bine uscat`, curat`, f`r` cr`p`turi, cu
rezisten]` corespunz`toare la întindere [i compresie. 
Umiditate suport < 2%.
Pentru tratamentul preliminar al suprafe]elor absorbante se va utiliza
amorsa Thomsit R777, iar pentru eliminarea denivel`rilor - în func]ie de
traficul preconizat - se va aplica compozi]ia de nivelare corespunz`toare
(Thomsit DD+, DX sau DH Maxi).

Pentru tratamentul preliminar al suprafe]elor compacte, neabsorbante
folosi]i amorsa Thomsit R760 (R755) apoi aplica]i material
autonivelant Thomsit DX sau DH Maxi în grosime de cel pu]in 3mm.
Înainte de începerea lipirii pardoselii trebuie respectate prevederile
referitoare la intervalul la care se poate aplica pardoseala pe podeaua
nivelat`!

În func]ie de structura dosului pardoselii adezivul se va aplica pe podea
uniform cu ajutorul unui pieptene de aplicare cu din]i tip B1 sau B2. În
cazul unei pardoseli absorbante \n 5-20 minute (în cazul pardoselii
compacte, impermeabile \n aprox. 15 minute) dup` aplicarea
adezivului pardoseala textil` se va a[eza pe suprafa]a înc` neted` dat`
cu adeziv [i se va tapeta bine. Dac` este nevoie, marginile [i col]urile
pardoselii se vor presa din nou peste 10-20 minute.

Lipirea pardoselii din PVC: cu 24 de ore înaintea lipirii,  pardoseala
trebuie aclimatizat` [i întins`. Adezivul se aplic` uniform pe podea cu
pieptene de aplicare tip A3. La 10-15 minute dup` aplicarea adezivului,
pardoseala se va a[eza pe suprafa]a dat` cu adeziv [i se va presa cu
rola. Trebuie s` fim aten]i s` nu r`mân` bule de aer dedesubt!

MOD DE APLICAREPREGåTIREA SUPRAFE}EI SUPORT

DOMENII DE UTILIZARE

CARACTERISTICI

UK 400
Adeziv universal
Pentru lipirea acoperirilor textile [i din PVC, pentru trafic mediu
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Se recomand` efectuarea acoperirii podelei la temperaturi de peste
+150C [i umiditatea relativ` a aerului sub 75%.

Sudarea PVC-ului se poate începe cel mai devreme la 24 de ore dup`
lipire.

În cazul în care în urma depozit`rii se formeaz` o pelicul` pe suprafa]a
adezivului, aceasta trebuie îndep`rtat` înainte de utilizarea adezivului.

G`leata desf`cut` trebuie închis` ermetic!

Resturile de adeziv nu se arunc` în scurgeri!

Adezivul se va feri de înghe]!

În ambalajul original la temperaturi de peste + 50C, la loc uscat [i
r`coros.

În condi]ii de depozitare corespunz`toare: 12 luni de la data fabric`rii.

G`le]i de plastic de 14 kg [i 35 kg.

Arunca]i ambalajul la gunoi numai dac` acesta este complet gol [i nu
con]ine resturi de material.

Adezivul universal Thomsit UK 400 se poate utiliza doar în domeniile
cuprinse \n prezentarea produsului. Parametrii produsului sunt da]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!

Nr. AMC: A-812/1994

Compozi]ie: dispersie apoas` pe baz` de
poliacrilat, cu con]inut de adaosuri
organice [i anorganice pentru
cre[terea aderen]ei

Culoare: alb crem
Stare: past`
Con]inut de substan]` uscat`: 64 +/- 2%
V~scozitate: Brookfield RTV 7/20: 50-60 Pas
Densitate: 1,45 kg/l
Timp de evaporare a apei: 5-15 minute
Timp deschis: 20-25 minute
Înc`rcare: dup` aprox. 24 ore
Timp de priz` 
(atingerea rigidit`]ii maxime): aprox. 72 ore
Rezisten]` la ac]iunea ro]ilor rezistent conform standardului 
scaunelor pe rotile: DIN 68 131
Rezisten]` termic` a lipirii: + 500C, se poate utiliza [i în cazul 

podelelor cu înc`lzire prin 
pardoseal`

Rezisten]` la ap`: pardoseala din material textil se
poate cur`]a cu aparat de cur`]at

Necesar de material:
cu pieptene cu din]i B1: aprox. 400 g/mp
cu pieptene cu din]i B2:            aprox. 550 g/mp
cu pieptene cu din]i A2:            aprox. 350 g/mp
cu pieptene cu din]i A3:            aprox. 300 g/mp
Datele de mai sus se refer` la condi]ii atmosferice medii (+ 230C [i
umiditate relativ` a aerului 55%). În cazul unor temperaturi mai sc`zute
sau a umidit`]ii mai ridicate a aerului, timpul de priz` poate cre[te.
A3               în`l]ime spa]iu dintre din]i: 1,65 mm

l`]ime spa]iu dintre din]i: 1,50 mm
l`]ime partea superioar` a dintelui: 0,50 mm

B1                 în`l]ime spa]iu dintre din]i: 2,10 mm
l`]ime spa]iu dintre din]i: 2,30 mm
l`]ime partea superioar` a dintelui: 2,70 mm

B2                 în`l]ime spa]iu dintre din]i: 2,70 mm
l`]ime spa]iu dintre din]i: 2,90 mm
l`]ime partea superioar` a dintelui: 2,10 mm

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`.

ALTE INFORMA}II

AMBALARE

TERMEN DE VALABILITATE

DATE TEHNICE

DEPOZITARE

INFORMA}II UTILE

Henkel România S.R.L.
Birouri:
{coala Her`str`u Business Center, Str. Daniel Danielopolu nr. 4-6, Sector 1, Bucure[ti, 014134, 
Tel: (+40-21) 203.26.92, Fax: (+40-21) 204.86.55

Fabric` [i depozite:
{oseaua de Centur` Km 26, nr. 12, Comuna Pantelimon, Jude]ul Ilfov, Tel: (+40-21) 255.59.13/14, Fax: (+40-
21) 255.59.09

Contact v~nz`ri:
Tel: 0745.113.228, e-mail: thomsit.romania@ro.henkel.com

www.thomsit.ro


