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SPECIFICAłIE TEHNICĂ 

Adeziv Cauciuc pentru Parchet RB-860 

Adezivul Cauciuc pentru Parchet  RB-860 este un produs de înaltă calitate pe bază de cauciuc 
SBS recomandat pentru lipirea parchetului masiv, lamelar şi mozaicului tradiŃional şi industrial pe majoritatea 
straturilor suport absorbante / neabsorbante. Adezivul este de asemenea recomandat pentru parchet rezistent la 
umiditate. Produsul nu conŃine apă şi de aceea nu are efecte dăunatoare în utilizare la pardoselile din lemn şi 

materiale lemnoase. Pentru rezultate mai bune, folosiŃi  Solvent Primer SB-210. De asemenea, 
adezivul este potrivit pentru lipirea de elemente din lemn, plută şi vată minerală pe toate straturile suport 
absorbante. Are o adrenŃă excelentă la majoritatea suprafeŃelor de construcŃii uzuale, cum ar fi:   

• beton 
• ciment  
• straturi anhidrit  

• straturi de egalizare  
• lemn

AVANTAJE: 
• aderenŃă iniŃială excelentă 
• uşor de aplicat 
• timp de lucru optim 
• rezistenŃa la forfecare ridicată 
• nu conŃine apă 

• fixare flexibilă 
• rezistenŃă foarte bună la îmbătrânire şi la umiditate 
• potrivit pentru pardoseli prevăzute integral cu sisteme 

de încălzire (doar Ńevi in sistem cu apă fierbinte – după 
6 săptămâni de exploatare)  

APLICAłII: 
- lipirea parchetului tradiŃional, lamelar şi multistratificat prefinisat (format din lemn sensibil la umiditate de 

ex. fag, stejar, mesteacan) 
- lipirea mozaicului tradiŃional şi industrial 
- lipirea elementelor din lemn, plută, vată minerală, placaje şi a duşumelelor. 
DATE TEHNICE: 
In ambalajul original: 
CompoziŃie:  cauciuc SBS, solvenŃi 

organici, răşini, filleri minerali 
Culoare:      bej 
Densitate:      1,20 ± 0,05 g/cm3                       

Temperatura de aplicare:    +10oC to +30oC 
Timpul deschis de uscare la +20oC:   10-15 minute 
Timpul de întărire totală:    3-4 zile 
Consum:      0,65-1,40 kg/m3   

Inflamabilitate:      extrem de inflamabil  
Solubilitate     spirt alb 
După întărire: 
FracŃiuni solide:      peste 70% 
RezistenŃa termică a îmbinării după întărire:  de la  -20oC la +60oC 
Tipul îmbinării (fixării)    flexibilă 
INSTRUCTIUNI DE APLICARE: 
Recomandări: Umiditatea maxima a stratului suport: 

• şape ciment:        până la 2% 
• straturi suport anhidrite şi gips:      până la 0,5% 

RezistenŃa maximă a stratului suport (metoda – ciocanul Schmidt) :  >25 MPa  
Umiditatea în încăpere:       45% – 65% (optim 55 %)   
Temperatura optimă în încăpere şi pentru substrat pe durata aplicării:   18oC - 23oC 
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Pregătire: Curatati, desprafuiti, uscati si nivelati suprafata.. Pentru rezultate mai bune utilizati 

 Solvent Primer SB-210.  

Unelte:  Perie     sau trafalet    

Aplicare: AmestecaŃi adezivul înainte de aplicare. Când primer-ul s-a uscat aplicat adezivul pe suprafaŃa 
utilizând una dintre spatulele indicate mai jos. Grosimea stratului de adeziv trebuie să fie de 2-3 mm. Montati 
parchetul, deplasându-l uşor şi apoi presaŃi-l cu putere pe suprafaŃa suport. Nu aplicaŃi mai mult adeziv decât 
poate fi acoperit în mod curent cu parchet in 5 – 10 min. Întărirea totală se realizează în cca. 3-4 zile. 
Umiditate parchetului: 10-12%. Umiditate suport: sub 2%. 

Unelte:  Spatula B3        sau Spatula 23/48   
CurăŃare: Adezivul neîntărit în exces poate fi curăŃat cu alcool alb. Dupa întărire se curaŃă doar mecanic.  
Şlefuire şi lăcuire: Trebuie realizate după 4-5 zile de la montarea parchetului. 
ObservaŃii: Dupa terminarea aplicaŃiei aerisiŃi încăperea pe masură ce solvenŃi se evaporă.  
 

INFORMATII LOGISTICE: 
Continut Ambalaje BucăŃi per box BucăŃi Standard per EUR-palet 
1kg găleti 6 546 
3,5kg găleti 1 132 
6kg găleti 1 100 
14kg găleti 1 44 
25kg găleti 1 33 

Durata de garanŃie este de 12 luni de la data fabricaŃiei pentru produsele păstrate în ambalajele originale care 
nu au fost deschise. DepozitaŃi la temparaturi cuprinse între +10oC  şi +25oC.  
 

INFORMATII DESPRE TRANSPORT: 
Rutier: ADR/RID (trecerea -frontierei):  
3 Lichid inflamabil P.G. II 

Maritim: IMDG: 
3.1 P.G. II 

Aerian: ICAO-TI si IATA-DGR: 
3 P.G. II 

Număr UN : 
1133 

 

MĂSURI DE PRECAUłIE: 
LuaŃi măsurile de precauŃie obişnuite. Pentru informaŃii şi detalii consultaŃi Fişa de ProtecŃie şi Securitate, 
disponibilă la Selena România SRL. 

Contine: colofoniu; R38 - Irita pielea; R43 - Poate cauza sensibilizare prin contactul cu pielea; R52/53 - Dăunător pentru 
organismele acvatice şi poate cauza efecte adverse pe termen lung, în mediul acvatic.R66  Expunerea repetata 
poate cauza uscarea si craparea pielii. S2 - A nu se lăsa la îndemâna copiilor; S9 - PăstraŃi recipientul în spaŃii bine 
aerisite. S16 - A se păstra departe de surse de foc – nu fumaŃi. S24 - EvitaŃi contactul cu pielea; S46 - In cazul in care 
inghititi produsul, apelati imediat la serviciul medicului, aratandu-I acestuia recipientul sau eticheta produsului; S 51 - 
UtilizaŃi numai în încăperi cu un bun sistem de aerisire. 
Instructiuni de depozitare deseuri:  Resturile de produs precum si ambalajele golite trebuie aruncate in locuri stabilite 
prin reglementari legale. 

 

Simboluri: F – extrem de inflamabil; Xi – produs iritant   
 

Odată cu publicarea acestei Fişe Tehnice, ediŃiile anterioare nu mai sunt valabile 
InformaŃiile din această fişă sunt furnizate pe baza cercetărilor Selena şi sunt considerate corecte. Totuşi datorită faptului că metodele şi condiŃiile 
de utilizare ale produselor nu se află sub controlul nostru, aceste informaŃii nu vor fi utilizate ca substitute pentru probele efectuate de clienŃi pentru 
a se asigura că produsele Selena sunt adecvate pentru aplicaŃii specifice. Singura garanŃie oferită de Selena este aceea că produsele îndeplinesc 
specificaŃiile curente de vânzare. ModalităŃile exclusive de despăgubire pentru încălcarea acestei garanŃii sunt: rambursarea contravalorii preŃului 
de vânzare sau înlocuirea produsului care nu întruneşte aceste garanŃii. Selena România îşi declină orice răspundere pentru daunele accidentale. 
Sugestiile de utilizare a produselor nu vor putea fi considerate motive de încălcare a drepturilor conferite de un anume brevet. 

 


