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1. Descriere produs: Adeziv acrilic profesional, monocomponent, pentru lucrari 

de reparatii, renovari si reamenajari, la exterior si interior.  
 

2. Caracteristici tehnice:  
- adeziune puternica si de lunga durata la majoritatea substraturilor 
- nu necesita primer sau strat de amorsare 
- rezistenta la radiatii UV si in conditii atmosferice extreme 
- flexibilitate de lunga durata 
- produs gata preparat, pe baza de apa, fara continut de substante periculoase 
sau inflamabile 
- nu contine uleiuri care sa pateze suprafetele alaturate 
- poate fi vopsit 
 

3. Utilizari recomandate: fixarea sipcilor, stachetelor, profilelor functionale si 
decorative, lambriurilor, plintelor, pervazelor, ramelor din lemn sau panel, 
panourilor insonorizante, gresiei, faiantei, placilor din gipscarton si mici reparatii 
de mobilier. 
 

4. Ambalare si prezentare: tuburi din polietilena de 180 ml (270 g), cu aplicator sigilat incorporat 
 

5. Informatii tehnice: 

 Temperaturi de aplicare:  intre 7 si 40
o
C 

 Timp de prelucrare:  20 minute 

 Timp de uscare:   24 ore/mm 

 Rezistenta termica:  intre -20 si 80
o
C 

 
6. Caracteristici de aplicare: 

- aplicare simpla, fara pistol sau alte instrumente 
- ambalajul este ideal pentru domeniul DIY 
- se poate aplica folosind o singura mana 
- poate fi utilizat de orice persoana adulta, indiferent de varsta sau gen 
- este gata preparat si nu necesita amestecari sau conditionari 
- avand timp de prelucrare mare, permite corectarea imperfectiunilor sau erorilor de montaj 
- nu contine componente periculoase sau inflamabile  

 
7. Pozitionarea pe piata: 

 Atat prin domeniile de utilizare cat si prin modul de prezentare, produsul se adreseaza domeniului 
DIY, fiind ideal pentru lucrari de reparatii, renovari si decorari.  

 Performantele tehnice pozitioneaza produsul in zona premium a segmentului adezivilor puternici, 
segment diferit de cel al adezivilor pentru lemn (gen aracet) sau cel al adezivilor cu prize rapida 
(gen super-glue). 

 Produsul fiind nepericulos si prietenos cu mediul, nu se poate compara cu produse concurente pe 
baza de solvent, chiar daca domeniile de utilizare se intersecteaza.  
 



 

 
8. Produse concurente: 

 Exista pe piata din Romania un singur produs concurent direct, prin domeniul de utilizare, structura 
chimica si mod de ambalare, care insa este recomandat exclusiv pentru interior.  

 Alte produse de pe piata nu sunt direct concurente, avand in comun doar unul din elementele: 
domeniu de utilizare, structura chimica, performante sau mod de ambalare. Exista produse 
similare ca structura chimica si pentru aceleasi utilizari, dar ambalate in cartuse. 

 
9. Avantaje fata de produse similare: 

 Raportul calitate/pret este foarte avantajos, datorita performantelor produsului, cantitatii unitare si 
formei de ambalare.  

 Fata de produsele similare ambalate in cartuse, dispare costul semnificativ al pistolului de aplicare 
si cantitatea de produs este adecvata special pentru micile lucrari de reparatii si reamenajari. 
Cartusele contin o cantitate de produs mai mare, care de cele mai multe ori nu este necesara, 
consumandu-se doar o mica parte din cartus.  Cantitatea nefolosita devine un deseu care trebuie 
evacuat si polueaza inutil mediul inconjurator.  

 Modul de ambalare are si avantaje practice majore fata de produsele similare. In comparatie cu 
alte ambalaje mici, care se adreseaza aceluiasi domeniu (DIY), tuburile au urmatoarele avantaje: 
- In cazul caserolelor sau cutiilor produsul se poate usca inainte sau dupa o prima utilizare, in 

timp ce in cazul tuburilor sistemul de aplicare si inchidere permite refolosirea ulterioara. 
- Comparativ cu ambalajele tip cartus, tuburile sunt foarte practice permit aplicarea cu o singura 

mana, cealalta putand fi utilizata la fixarea obiectului care se lipeste.  

 Fiind pe baza de apa, nu contine substante periculoase sau inflamabile (solventi). Nu este 
periculos pentru mediu si sanatate, avantaj de care beneficiaza atat utilizatorul final cat si retelele 
comerciale (la depozitare, expunere raft, marcare si etichetare, etc). 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 


