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• nu con]ine solven]i organici
• aderen]` bun`
• dalele sunt u[or de \nlocuit
• se poate utiliza în apartamente [i cl`diri publice
• se poate aplica u[or cu ajutorul rolei
• rezist` la ac]iunea ro]ilor, scaunelor cu rotile
• se poate utiliza [i în cazul pardoselilor \nc`lzite
• se poate utiliza atât pe suprafe]e absorbante, cât [i pe cele

neabsorbante

Thomsit T 425 Tackifier este un produs special f`r` solven]i care opre[te
alunecarea modulelor de mochet` cu dosul bituminos [i din material
plastic, [i, în acela[i timp, face posibil` înlocuirea simpl` a modulelor
uzate.

T 425 se poate aplica nu numai pe suporturi nivelate, ci [i pe pardoseala
deja existent` (PVC, linoleum, pl`ci de piatr` etc.).

Rezist` la ac]iunea ro]ilor scaunelor cu rotile, se poate utiliza [i în cazul
pardoselilor \nc`lzite.

Suprafa]a suport trebuie s` fie neted`, bine uscat`, curat`, f`r`
cr`p`turi, cu rezisten]a corespunz`toare la întindere [i compresiune. 
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 [apa autonivelant` corespunz`toare
(Thomsit DA, DX sau DH Maxi).

Pentru tratamentul preliminar al suprafe]elor compacte, neabsorbante
folosi]i amorsa Thomsit R760 (R755), apoi aplica]i [apa autonivelant`
Thomsit DX sau DH Maxi în grosime de cel pu]in 3mm. |nainte de

începerea lipirii pardoselii trebuie respectate prevederile referitoare la
intervalul la care se poate aplica adezivul pe suprafa]a nivelat`!

În cazul pardoselii existente, aceasta trebuie s` fie bine lipit` de podea.
Impurit`]ile de ulei, untur`, cear` [i solu]ii de între]inere se vor
îndep`rta.

Solu]ia antiderapant` T 425 se aplic` uniform pe toat` suprafa]a
podelei. Pentru aplicarea pe pardoseala deja existent` se va folosi o rol`
cu burete cu pori fini, iar pentru aplicarea pe suprafa]a  absorbant` este
necesar` utilizarea unei role cu burete cu pori mai mari. Aplicarea optim`
a materialului se face prin utilizarea tipului corespunz`tor de rol`. La
aplicarea pe pardoseala deja existent` trebuie s` fim aten]i ca solu]ia T
425 s` nu p`trund` în rosturi! La margini [i col]uri se recomand`
utilizarea unei role sau a unei pensule de mici dimensiuni. Uscarea
solu]iei T 425 este marcat` de crearea unei pelicule transparente.

MOD DE APLICARE

PREGåTIREA SUPRAFE}EI SUPORT

DOMENII DE UTILIZARE

CARACTERISTICI

T 425
Solu]ie antiderapant` (Tackifier)
Pentru oprirea alunec`rii dalelor de mochet`



Modulele de mochet` se aplic` dup` crearea acestei pelicule, deci la cel
pu]in 30 de minute dup` aplicare.

Îndep`rtarea modulelor de mochet` lipite: dac` dori]i s` înlocui]i
modulele de mochet` lipite, desprinde]i la îmbinare una dintre laturi, [i
astfel, bucata de mochet` este u[or de scos. Dac` este necesar, înainte
de aplicarea noii buc`]i de mochet` aplica]i pe podea un nou strat de
T425.

Petele proaspete ale solu]iei antiderapante se pot îndep`rta de pe
suprafa]` cu ap`. A se depozita la loc uscat [i r`coros.

Solu]ia 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.

Bidoane din plastic 10 kg.

Arunca]i ambalajul la gunoi numai dac` acesta este complet gol [i nu
con]ine resturi de material.
Solu]ia antiderapant` Thomsit T 425 se poate utiliza doar în scopurile
prezentate mai sus. 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: dispersie apoas` cu con]inut 
de adaosuri speciale

Culoare: alb 
Stare: lichid`
Valoare pH: 7,0-7,5
Densitate: 1,02 kg/l
Timp de uscare: minim 30 minute, pân` devine

complet transparent` 
Timp deschis: aprox. 120 minute
Poate fi supus la sarcini: imediat dup` aplicarea mochetei
Rezisten]` la ac]iunea scaunelor rezistent conform standardului 
cu rotile: DIN 68 131
Consum orientativ: 100-150 g/mp
Datele de mai sus sunt ob]inute \n 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.

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
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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


