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ADEZIVI

DESCRIERE

VISEDIL WDR25 este un adeziv acetovinilic de o calitate excelentă și cu priză rapidă, motiv pentru care este utilizat în instalarea  ele-

mentelor din lemn sau pardoselilor de lemn. Acesta se distinge prin următoarele caracteristici: V.O.C. redus, contracție scăzută,lipsa de  

solvenți usor inflamabili, absent de etichetarea CE. Acest produs, în general, este specific pentru lipirea  pardoselilor, parchetului din 

lemn, plinte din lemn pe cherestea,sau pe ciment, pe marmura slefuita și\sau pe materiale absorbante. 

DATE TEHNICE

Aspectul: ..................................................................................... pasta tixotropica pigmentata pentru lemn de lemn de orice culoare . 

Tipul de adeziv ......................................................................... lipici, adeziv polimeric pe baza de acetat de polivinil în solutie apoasă. 

Temperatura minima de aplicare: ..................................... +12 ° C  

GreutateA specifică: ............................................................... 1.35 kg / l 

Pot Life: ........................................................................................ 10/15 min. aproximativ 23 ° C 

Trafic pietonal după lipire: ................................................... 10/12 ore, la 23 ° C 

Timpul de așteptare pentru slefuire: ................................ 5/7 zile la 23 ° C

INDICAȚII

1. Verificati intotdeauna umiditatea substratului și umiditatea din podea, utilizand instrumentele adecvate. 

2. Înainte de instalare,trebuie sa se aclimatizeze toate elementele din lemn și celelalte produse de instalare (adezivi, grunduri, 

lacuri), la o temperatură între +15 ° C și 35 ° C. 

3. Asigurați-vă că suprafata de lucru are o valoare de umiditate relativă <70%. 

4. Nu folositi dezivul într-un ambient excesiv de umed. 

5. Nu lipiți parchetul  pe partile laterale (capete si margini). 

6. Aerisiți zona de lucru în timpul aplicării produsului. 

7. Nu folosi lipici pentru a umple crăpăturile din podeaua de lemn. 

 

Pentru orice informații ulterioare care se referă la eventuale schimbări operaționale, contactați serviciul tehnic.

PREGATIREA SUPRAFETEI

Suprafețele de lipit trebuie să fie lipsite de praf, mucegaiuri sau alte materiale străine. Este important să se verifice conținutul de 

umiditate al stratului de suport și a lemnul înainte de lipirea  podelei sau parchetului; care trebuie să fie mai mică de 2% din sapa 

de ciment și nu mai mult de 0,5% în sapa anhidrica. În timp ce elementele de pardoseala de lemn trebuie să aibă un conținut 

de umiditate de la 7% la 9%. Sapele din beton cu un conținut ridicat de umiditate sau prea subțire vor trebui să fie tratate cu un 

grund compatibil cu VISEDIL WDR25

PREGATIREA PRODUSLUI 

Produsul este  gata pregatit pentru utilizare. Poate fi aplicat direct pe suportul de beton. 

Pentru a obține produsul mai moale și tartinabil, usor de extins, este suficient să se amestece timp de 5 minute, de preferință cu 

un mixer electric la viteza mica, evitând supraîncălzirea (burghiu 250/500 rpm).
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ADEZIVI

APLICARE

Întindeți adezivul pe suprafata de suport ( de ex. podea) cu o spatula dintata, apoi se aplică elementele din lemn ( de ex. parche-

tul), asigurându-vă că lipiciul, adezivul a fost bine intins pe toate suprafețele de contact, evitând formarea peliculei de exicare 

pe suprafața adezivului înainte de stabilirea-lipirea lemnului. 

RANDAMENTUL MEDIU DE LUCRU

0,8-1.2 Kg / mp.  utilizand o spatula dintata (depinde de conditiile suprafaței de instalare).

DEPOZITARE

Produsul isi păstrează garanția în ambalajul original (nemodificat) în condițiile standard (15-35 ° C și 35-70% umiditate relativă), 

pentru o perioadă de 12 luni. Este important să păstrați produsul într-un loc uscat și bine ventilat, departe de căldură și de lu-

mina directă a soarelui. 

AMBALARE

 Galeata de 25 kg

ATENTIE

Informațiile conținute în această fișă tehnică se bazează pe cele mai bune cunoștințe proprii și pe pregătirea noastră. 

Cu toate acestea, acest lucru nu poate fi interpretat ca un angajament de garanție, din moment ce mijloacele, locul de muncă și 

condițiile de aplicare nu sunt sub controlul nostru. Deci, nu ne asumăm nici o responsabilitate pentru utilizarea necorespunzătoare 

a produselor nostre, mai ales ca sfatul dat în această cerere este orientativ. În cazul în care există suspiciuni întemeiate cu privire 

la punerea în aplicare a produsului nostru, se recomandă pentru efectuarea unui test preliminar. 

Compania Viscol s.n.c. prin urmare, își rezervă dreptul de a modifica sau actualiza această pagină fără preaviz. 

Utilizatorii produsului sunt rugați să verifice că au cea mai recentă actualizare. 

ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEST PRODUS VA RUGAM SA CONSULTATI INTOTDEAUNA SCHEDELE DE SECURITATE.
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