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RINO®  Adeziv pentru lemn D3  
pe bază de poliacetat de vinil 
 
 
 
 
 

 
 
 
DESCRIEREA PRODUSULUI 
 
Adeziv pe bază de poliacetat de vinil (PVA), 
monocomponent,  rezistent la apă – clasa D3 
(conf DIN EN 204), cu întărire rapidă, utilizat 
în lucrări de construcții și reparații, atât la 
interior cât și la exterior. 
 
 
CARACTERISTICI  
 

• Lipește lemnul pe lemn, plăci 
aglomerate din lemn, MDF, hârtie 
laminată,etc. 

• Special pentru lipiri ce necesită 
rezistență la umiditate. 

• Uscare rapidă 

• Rezistent la apă – clasificat D3 

• Pentru uz interior și exterior 

• Nu este rezistent la îngheț. 

• Alb, devine transparent după uscare 

• Ambalare: 500g 
 
 
 
 
 

DOMENII DE UTILIZARE 
 
Adezivul pentru lemn este destinat aplicațiilor 
în lucrări de construcții și reparații  unde 
ansamblul trebuie să fie nedemontabil, sa 
asigure o lipire puternică și rezistentă la apă.  
Se utilizează pentru ansamblări de mobilier, 
aplicații generale de tâmplărie, în producția 
de ferestre și uși, etc.  Adezivul are culoarea 
albă la aplicare, dar devine transparent după 
uscare. 
 
RECOMANDĂRI 
 
Adezivul pentru lemn, se aplică la temperaturi 
cuprinse între +5°C și +35°C. În condiții de 
temperaturi scăzute și umiditate ridicată, 
aderența va fi redusă. 
.  
  
 
INSTRUCŢIUNI DE APLICARE 
 
Suprafețele trebuie să fie curate, lipsite de 
particule de praf, murdărie, grăsime sau 
agenți de lipire sau etanșare vechi. 
Amestecați, agitați  bine adezivul înainte de 
aplicare. Aplicați adezivul într-un strat subțire 
și uniform pe una din suprafețe. Așteptați 
câteva minute ca adezivul să fie absorbit de 
suprafața din lemn și apoi asamblați cele 
două suprafețe. Este indicat să presați și să 
prindeți în cleme ansamblul lipit, apoi după 
10 – 15 minute să măriți presiunea sau să 
strângeți ansamblul până ajungeți la 
presiunea dorită. Dacă este necesară o lipire 
puternică este indicat să păstrați ansamblul 
între cleme, sau să-l mențineți presat timp de 
câteva ore. Temperatura la aplicare trebuie 
să fie cuprinsă între: -5°C și +35°C. 
 
CURĂȚARE 
 
Adezivul  neântărit se poate îndepărta cu 
apă, în timp ce adezivul uscat se poate 
îndepărta doar mecanic. 
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DEPOZITARE 
 
Tuburile de adeziv pentru lemn trebuie 
depozitate într-un spațiu uscat și răcoros la 
temperaturi cuprinse între: +5˚C și +25˚C.  
Tuburile de adeziv trebuie ferite de îngheț. 
Termen de valabilitate: 12 luni. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
DATE TEHNICE     

 
 
INSTRUCȚIUNI DE SECURITATE 
Produsul nu este clasificat conform regulamentului privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea 
(CLP) 
Fraze de pericol nu apar. 
 

Descriere Metoda Valoarea 

Baza  Dispersie pe bază de poliacetat de vinil 

Culoare  Alb – după uscare devine transparent 

Vâscozitate  Lichid, 9000 - 18000 

Conținut de substanțe solide  40% 

Ph  4 - 5 

Clasificare rezistență la apă, umiditate DIN EN 204 D3 

Temperatura la aplicare   Între - 5°C și +35°C 

Termen de valabilitate  12 luni 
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