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Adeziv de contact transparent pentru lipire 
Membrane PVC pentru acoperiș și folie PVC / membrană sintetică 

 

PROPRIETĂȚI 

• Aplicare ușoara cu pensula, rola sau spray 

• Rezistență mare la coeziune a materialelor lipite 

• Rezistent la lumină, fără decolorare prin contact 

• Rezistent la apă, îmbătrânire și plastifianți  

UTILIZĂRI 

TEROSON AD 914 este utilizat pentru lipirea 

membranelor din PVC, folii și membrane sintetice între 

ele și pe tablă de oțel zincată, tablă de zinc, cupru, foi de 

cupru și plumb, aluminiu (netratat, anodizat), folii de 

aluminiu, metale (brut, fosfatizat, pre-acoperit, emailat la 

cuptor, anodizat), materiale de construcții din lemn, GRP 

si folii bituminoase  
Cu ajutorul TEROSON AD 914, membranele PVC pot fi 

fixate pe suprafețe abrupte sau înalte, zone (parapete de 

acoperiș), beton, fibrociment, poliester, PVC rigid, ABS și 

materiale lemnoase. TEROSON AD 914 servește ca o 

barieră împotriva migrării plastifianților atunci când lipiți 

produse precum TEROSON TA FLEECE și TEROSON 

TA ALU pe PVC plastifiat (de exemplu, membrane plastic 

de acoperiș).  
TEROSON AD 914 este un adeziv de contact cu solvent 

pe bază de cauciuc. Legăturile rezultate au un nivel 

ridicat putere de coeziune și prezintă o bună rezistență 

la lumină. Deoarece nu există riscul decolorării prin 

contact, lipirea de membranei PVC de culoare deschisă 

nu reprezintă o problemă. Aderența inițială puternică 

permite, de asemenea, lipirea sub tensiune. 

TEROSON AD 914 este rezistent la apă și oferă o bună 

rezistență la îmbătrânire și plastifianți.  
  

PREGĂTIREA SUBSTRATULUI 

Substraturile care trebuie lipite trebuie să fie portante, 

curate, nivelate, uscate și fără praf, grăsimi, ulei și fisuri. 

Substraturile foarte absorbante trebuie pre tratate cu un 

strat generos de grund cu acțiune profundă conform 

instrucțiunilor producătorului..  
  

  

 

APLICARE 

Aplicați adezivul uniform cu o perie, o rolă sau dispozitiv 

de pulverizare pe ambele părți ale zonelor de lipit. Lăsați 

un timp de stingere de aprox. 10 până la 15 minute, în 

funcție de metoda de aplicare, grosimea stratului, 

temperaturile, ventilația încăperii și umiditatea aerului. 

După că, materialele pot fi îmbinate. Aderarea prea 

devreme mai duce la o rezistență redusă de lipire. O 

modalitate mai sigură de a determinați timpul adecvat de 

oprire este testul cu degetul.  

Când ajungeți la momentul potrivit pentru aderare, 

plasați zonele ce urmează să fie lipite cu precizie una 

peste alta. Ajustarea ulterioară a poziției nu este posibilă. 

Cu fermitate apăsați suprafețele împreună. Forța 

legăturii depinde de intensitatea presiunii aplicate. Se 

recomandă folosirea unei role de cauciuc dur. Puterea 

inițială este deja atinsă imediat după îmbinare.  
  

 

 

  



VĂ RUGĂM SĂ REȚINEȚI  
Temperaturi sub +5°C, umiditate și umezeală, ninsoare iar gheața, 

vântul mușcător și gerul pot avea un efect dăunător efect asupra lipirii. 

Prin urmare, nu aplicați adezivul în aceste condiții (vezi DIN 18338). 

 
CURĂȚARE 

Îndepărtați excesul de adeziv/petele cu un detergent adecvat în timp ce 

adezivul este încă neîntărit. Purtați mănuși rezistente la solvenți și 

protecție pentru ochi. Folosiți o rolă sau o pensulă din peri naturali. 

Asigurați-vă că respectați siguranța menționată mai sus măsuri. Pentru 

informații detaliate despre siguranță, consultați Fișele cu date de 

securitate respective. 

 

INFORMAȚII IMPORTANTE 
Vă rugăm să consultați în special următoarele linii directoare și 

reglementările în versiunile lor valabile în prezent: 

DIN 1055, partea 4: Sarcini presupuse pentru clădiri, trafic și 

încărcăturile vântului cu clădiri care nu sunt susceptibile la vibrație 

DIN 18338: Lucrări de acoperire și etanșare pentru acoperiș  

Ghid pentru planificarea și execuția hidroizolațiilor la acoperiș  

  

DATE TEHNICE 

TEROSON AD 914  

 Rezistență la căldură:  Aprox +80 °C 
 
 

Tip de uscare: 

Timp deschis (la +23 °C / 
50 % rel. umiditate): 

Depinde de temperatura 
aerului/substratului 
si umiditatea relativa. Execută un test cu 
degetul 
 
Aprox. 10 – 15 minute 

  
Consum:  aproximativ 200 - 300 g/m², în funcție de 

starea substratului și metoda de aplicare, 
atunci când este aplicată pe ambele părți 
(lipire de contact) 

  
DEPOZITARE 

TEROSON AD 914 poate fi păstrat timp de 12 luni într-un loc răcoros, 

ideal intre +10 °C si +20 °C.  
  

AMBALARE 

Bidon metalic 10 kg  

  

ELIMINARE 

Returnează doar ambalajul golit complet pt reciclare. Eliminați 

reziduurile de produs întărit ca deșeuri industriale de tip menajer sau 

șantier deșeuri. Reziduurile de produs neîntărite trebuie duse la un 

punct de colectare a deșeurilor periculoase. 

Codul european al deșeurilor (EWC): 080409  

  

  

  

  

  

  

 

  
Pe lângă informațiile furnizate în această fișă tehnică, este de asemenea important să respectați îndrumările și reglementările relevante ale diferitelor 

organizații și asociațiile comerciale, precum și standardele naționale aplicabile. Toate datele furnizate au fost obținute la o temperatură ambientală și 

a materialului de +23°C și 50 % umiditatea relativă dacă nu se specifică altfel. Vă rugăm să rețineți că, în alte condiții climatice, întărirea poate fi 

accelerată sau întârziată și să ia rezultatul consecințe în considerare. 

 

Informațiile de mai sus, în special propunerile pentru manipularea, aplicarea și utilizarea produselor noastre, se bazează pe cunoștințele și experiența 

noastră. Ca materiale și condițiile pot varia în funcție de fiecare aplicație intenționată și, prin urmare, sunt în afara influenței noastre, recomandăm cu 

tărie ca în fiecare caz utilizatorul să conducă suficiente teste pentru a ne asigura că produsele noastre sunt adecvate pentru metoda de aplicare și 

utilizarea dorită. Răspunderea juridică nu poate fi acceptată, nici pe baza conținutul acestei fișe tehnice sau orice sfat verbal oferit, cu excepția cazului 

în care există dovezi de neglijență sau neglijență gravă din partea producătorului. 

 

Această fișă tehnică înlocuiește toate problemele anterioare. Vă rugăm să consultați Fișa noastră cu date de securitate pentru avertismente de 

pericol, sfaturi de siguranță și informații despre etichetarea transportului.. 

Bază:       Cauciuc nitrite-butadiene (NBR)  
Consistență:     Lichid, pensulabil 
Miros:      Miros de ester și acetonă   
Culoare:       tulbure, transparent  
Densitate la +20 °C:   ca. 0,9 g/cm³  
Conținut solid:    

Temperatură aplicare  

ca. 28 %  

(aer și substrat):   +5 °C la +30 °C  
 

 

  


