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CATALOGUL GENERAL

«Cine alege Adesiv, alege o societate cu o viziune globală orientată către viitor, care oferă
siguranța unei calități constante. Fabricăm adezivi de 48 de ani, iar provocarea cea mai
mare este să ne îmbunătățim în fiecare zi».
Din 1971, producem adezivi industriali pentru sectorul construcțiilor, încălțămintei și hârtiei.
Dezvoltarea noastră și deciziile noastre strategice se bazează dintotdeauna pe o misiune
și pe obiective foarte clare: calitatea produselor, atenția acordată clienților, respectarea
mediului înconjurător.
Din 1971 până în prezent, datorită investițiilor în sectorul cercetării și dezvoltării și mai ales
datorită utilizării unei instalații avansate din punct de vedere tehnologic pentru fabricarea
de materii prime, am crescut în mod constant: am adus marca noastră în peste 45 de țări
din toată lumea și am devenit lider pe principalele piețe de referință, prima dintre toate
fiind piața produselor pentru montajul, finisarea și întreținerea pardoselilor din lemn.
Putem oferi montatorului profesionist o varietate de soluții personalizate, știind că

DIN 1971
în Bassano del Grappa
CLEIURI ȘI LACURI PENTRU PARCHET

pardoseala din lemn este o investiție pe viață, care, din cauza naturii sale, trebuie tratată cu
respect și grijă maxime.

Ponte degli Alpini. Proiect de Andrea Palladio, 1569.
Orașul istoric Bassano del Grappa
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Primere de nivelare și aditivi
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Adezivi pentru pardoseli din lemn

ADESIV S.R.L.
WB MONO MS
und
WB MONO MS LE
Zulassungsnummer

Z-155.10-367
Emissiongeprüftes
Bauprodukt nach
DIBt-Grundsätzen

Produs pentru construcții cu emisii testate în conformitate cu directiva
DIBt - clei pentru parchet. Z-155,10-367

Societate cu sistem de gestiune a calității certificat UNI EN ISO 9001 de
SGS - Italia S.p.A. cu certificat nr. IT07/0491.

20
Adeziv special pentru industria lemnului
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Produse de lăcuit și auxiliare

EMICODE® este un sistem de control al calității pentru emisiile materialelor
de construcții.

Clasă de emisie conformă cu legislația franceză.

Certificare bazată pe teste de evaluare tehnologică și controlul fabricării
fiecărui produs.

33
Produse pentru curățarea și întreținerea
parchetului

37
Adezivi pentru pardoseli textile și reziliente

Primere de nivelare
și aditivi

Linia de primere
Rășini anti-praf, consolidante și de protecție împotriva
infiltrațiilor periculoase de umiditate. Gama de primere
ADESIV oferă o soluție pentru toate situațiile substratului
existent pe șantier: unul sau mai multe straturi de primer
pot salva parchetul și lucrarea dvs. de montaj.
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PAVILAST R

PAVILAST 3C
• Uscare rapidă
• Pentru utilizare la interior
• Grosimi de până la 12 mm per
strat

Raport de amestec
Consum
Disponibil pentru circulație (grosime 2 mm)
Gata pentru montaj (grosime 2 mm)

N. 50

= 25 kg

PRODUS DE AUTONIVELARE
PULBERE

PRODUS TRICOMPONENT CU IMPERMEABILITATE RIDICATĂ

Produs de autonivelare pulbere, pe bază
de ciment, pentru netezirea substraturilor
neregulate.

Produs tricomponent cu impermeabilitate ridicată pentru tratamentul împotriva
umidității reziduale și pentru pardoseli neabsorbante, cum ar fi marmura,
plăcile ceramice, placaj neregulat. Pentru lipire, folosiți exclusiv ADEZIVII noștri
BICOMPONENȚI sau SILANICI.

5,5 - 6 litri apă + 25 kg pulbere
1,6 kg m2 / 1 mm
după circa 3/6 ore
după circa 24 ore

TDS

A + B + C= 5 kg TOT.

ADECEM FIBER

N. 55

Consum
Durata amestecului
Disponibil pentru circulație
Întărire finală

500 g/m2
45-60 min.
18-24 ore
48-72 ore

PRODUS DE AUTONIVELARE
PULBERE, ARMAT CU FIBRE

• Armat cu fibre
• Indicat și pentru substraturi
din lemn

TDS

Produs de autonivelare pulbere, armat
cu fibre, pentru grosimi mari.

• Grosimi de la 3 la 50 mm
• Adecvat pentru șape încălzite

BASECLEAN
• Monocomponent

Raport de amestec
Consum
Disponibil pentru circulație (grosime 2 mm)

N. 50

= 25 kg

Gata pentru montaj

5,5 - 6 litri apă + 25 kg pulbere
1,65 kg m2 / 1 mm
după circa 3-4 ore
după circa 1-7 zile, în funcție de
grosime

• Promotor de aderență
• Adecvat ca diluant pentru
Primer HE
TDS

PROMOTOR DE ADERENȚĂ
PENTRU SUPRAFEȚE DE STICLĂ ȘI
CERAMIZATE
Produs de ancorare, de utilizat înainte
de lipirea cu adezivi bicomponenți
poliuretanici sau epoxidici pe suprafețe
de sticlă sau ceramizate.

PRIMER WB PU
PRIMER POLIURETANIC

•
•
•
•
•
•

Monocomponent
100 % poliuretanic
Inodor
Fără solvenţi
Uscare rapidă în 45-55 minute
Barieră ridicată împotriva umidității
reziduale (max. 5-6 %)
• Proprietăți consolidante

N. 76

= 10 kg

Rășină consolidantă și împotriva umidității,
pentru tratarea suprafețelor sau a pardoselilor
absorbante. Pentru lipire, folosiți exclusiv
ADEZIVII
noștri
BICOMPONENȚI
sau
SILANICI.

=1l
=5l

N. 12 x BOX
N. 120

Consum (ca promotor de aderență)

100 / 150 g

Consum

250 / 350 g

Timp de uscare la atingere
Întărire finală

45 / 55 minute
4-6 ore

PRIMER PA400
• Monocomponent
• Performanțe ridicate (putere
consolidantă)

PRIMER HE
• Bicomponent (2:1)
• Fără solvenţi

N. 45

• Barieră eficientă împotriva
umidității reziduale (max. 4-5
%)

PRIMER EPOXIDIC BICOMPONENT 2:1
FĂRĂ SOLVENȚI
Rășină consolidantă pentru șape pe bază de
ciment; pentru tratamentul împotriva umidității
reziduale pentru pardoseli umede; pentru
ancorarea și impregnarea substraturilor în
medii sau în locuri agresive din punct de vedere
chimic. Pentru lipire, folosiți exclusiv ADEZIVII
noștri BICOMPONENȚI sau SILANICI.

• Epoxidic
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40-50 g/m2
30-40 min.

TDS

TDS

A + B= 15 kg TOT.

Consum
Timp de uscare

Consum

300 / 500 g/m2

Durata amestecului

15 / 25 minute

Umiditate reziduală a șapei

3/4%

Timp de uscare la atingere

4-6 ore

Întărire finală

12-24 ore

• Penetrare ridicată
• Mărește rezistențele mecanice
ale suprafeței

= 10 kg

N. 76

Consum
Suprapunere
Întărire finală

RĂȘINĂ CONSOLIDANTĂ
ÎMPOTRIVA UMIDITĂȚII
Rășină consolidantă pentru șape pe bază
de ciment, prăfuite; pentru tratamentul
împotriva umidității reziduale pentru
pardoseli și pereți umezi; prin adăugarea
de nisip fin, se obțin mortare sintetice
pentru neteziri sau reparații rapide.
Pentru lipire, folosiți exclusiv ADEZIVII
noștri BICOMPONENȚI sau SILANICI.

200-400 g/m2
(variabil în funcție de utilizare)
4-12 ore
48-72 ore

TDS

TDS
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PRIMER PA35

PAVILAST K22
• Monocomponent poliuretan
• Barieră eficientă împotriva
umidității reziduale (max.
4-5%)
• Transparent, adecvat pentru
sigilarea pardoselilor vechi din
lemn care se desprind de pe
șapă

= 10 kg

N. 76

Consum

200-300 g/m2

Suprapunere

6-8 ore

Întărire finală

48-72 ore

• Monocomponent pe bază de
apă

RĂȘINĂ CONSOLIDANTĂ
ÎMPOTRIVA UMIDITĂȚII

• Gata de utilizare

Rășină consolidantă pentru șape pe bază
de ciment, prăfuite; pentru tratamentul
împotriva umidității reziduale pentru
pardoseli și pereți umezi; prin adăugarea
de nisip fin, se obțin mortare sintetice
pentru neteziri sau reparații rapide.
Pentru lipire, folosiți exclusiv ADEZIVII
noștri BICOMPONENȚI sau SILANICI.

• Anti-praf pentru șape pe bază
de ciment
• Adecvat pentru montajul cu
adezivi acrilici și vinilici pe
bază de apă
• Promotor de aderență pentru
PAVILAST R - ADECEM FIBER

= 10 kg

N. 75

Consum

300 g/m2 (diluat)

Timp de uscare finală

48-72 ore

RĂȘINĂ CONSOLIDANTĂ ÎN
DISPERSIE APOASĂ
Consolidant fixativ în dispersie apoasă,
pe bază de rășini sintetice, pentru șape
sau suprafețe murale friabile sau prăfuite.
Pentru lipire, folosiți exclusiv adezivii noștri
vinilici sau acrilici.
Dacă este necesar, produsul poate fi
diluat cu apă în raport de 1:1, pentru
a favoriza penetrarea.

TDS

DILUENTE D40

TDS

PAVILAST K31
RĂȘINĂ CONSOLIDANTĂ ÎN
DISPERSIE APOASĂ

• Monocomponent
• Produs concentrat
• Anti-praf pentru șape pe bază
de ciment

DILUENTE D40

• Adecvat pentru montajul cu
adezivi acrilici și vinilici pe
bază de apă

Diluant pentru PA 400 și PA 35 (raport 1:2)

• Promotor de aderență pentru
PAVILAST R - ADECEM FIBER

N. 76

= 10 l

= 10 kg

N. 55

Consum

300 g/m2 (diluat)

Timp de uscare finală

48-72 ore

Consolidant fixativ în dispersie apoasă,
pe bază de rășini sintetice, pentru șape
sau suprafețe murale friabile sau prăfuite.
Pentru lipire, folosiți exclusiv adezivii noștri
vinilici sau acrilici.
Dacă este necesar, produsul poate fi
diluat cu apă în raport de 1:5, pentru
a favoriza penetrarea.

TDS

PAVILAST K32 S

SILBLOCK 60
• Monocomponent
• Fără solvenţi
• Bază de silicați
• Anti-praf
• Capacitate ridicată de
penetrare

= 10 kg

N. 75

Consum
Timp de uscare

PRIMER CONSOLIDANT

• Monocomponent cu uscare
rapidă

PROMOTOR DE ADERENȚĂ

Rășină consolidantă pentru șape pe
bază de ciment, prăfuite și friabile.
Pentru lipire, folosiți exclusiv ADEZIVII
noștri BICOMPONENȚI sau SILANICI.

• Pe bază de apă

Promotor de aderență în dispersie
apoasă. Adecvat pentru suprafețe
absorbante
sau
pe
pardoseli
neabsorbante (ceramică, piatră naturală,
pardoseli din lemn, reziduuri de cleiuri
vinilice), înainte de aplicarea gleturilor de
netezire sau a produselor de autonivelare
pe bază de ciment.

250-500 g/m2
(în funcție de capacitatea de absorbție a suportului)

• Întindere ușoară

= 10 kg

5-7 zile cu șapă încălzită
10-14 zile cu șapă tradițională

N. 75

Consum

50-100 g/m2

Disponibil pentru circulație

2-4 ore

Timp de uscare finală

12-24 ore

TDS
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TDS
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ADEZIVI PENTRU
PARDOSELI DIN LEMN

Linie de adezivi
Lipirea corespunzătoare a unei pardoseli din lemn pe orice
substrat absorbant și neabsorbant este o artă care necesită
produse excelente și specifice, proiectate ținând cont de
parchet și de dimensiunile sale; de aceea, ADESIV și-a
concentrat dintotdeauna eforturile de cercetare și dezvoltare
pentru realizarea de adezivi care garantează performanțe
ireproșabile și care oferă montatorului lipsa de griji și siguranța
unei aderențe perfecte.
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EURO GOLD

PELPREN PL 60 E
• Bicomponent

B
+
A

• Performanțe ridicate (aderență
și rezistență)
• Adecvat pentru toate tipurile
de pardoseli din lemn
• Șpăcluire optimă
• Fără apă

A+B
10 kg TOT.

N. 80/100

Consum
Timp deschis
Disponibil pentru circulație
Întărire finală

ADEZIV BICOMPONENT PENTRU
PARDOSELI DIN LEMN

• Bicomponent

Adeziv epoxi-poliuretanic, bicomponent,
fără apă, specific pentru lipirea
pardoselilor din lemn de orice tip pe
substraturi pe bază de ciment sau pe
pardoseli preexistente neabsorbante
(marmură, plăci ceramice, placaj
neregulat, suporturi din lemn).

• Forță și elasticitate

1000-1400 g/m2
90-120 min.
12-18 ore
48-72 ore

• Performanțe ridicate
• Bază poliuretanică
• Catalizator fără amine
(hipoalergenic)
• Adecvat pentru toate tipurile
de pardoseli

A+B
10 kg TOT.

N. 55

Consum
Timp deschis
Disponibil pentru circulație
Întărire finală

ADEZIV BICOMPONENT PENTRU
PARDOSELI DIN LEMN
Adeziv poliuretanic, bicomponent, fără
apă, specific pentru lipirea pardoselilor
din lemn de orice tip pe substraturi
pe bază de ciment sau pe pardoseli
preexistente neabsorbante (marmură,
plăci ceramice, placaj neregulat,
suporturi din lemn).

1000-1400 g/m2
60-90 min.
12-18 ore
36-48 ore

TDS

ADECON E3 PLUS

EURO 5
• Bicomponent
• Performanțe ridicate (aderență
și rezistență)
• Adecvat pentru toate tipurile
de pardoseli din lemn
• Șpăcluire optimă
• Emisii foarte scăzute de
substanţe organice volatile
(VOC)

ADEZIV BICOMPONENT PENTRU
PARDOSELI DIN LEMN, CU IMPACT
REDUS ASUPRA MEDIULUI

• Monocomponent

ADEZIV UNIVERSAL ÎN DISPERSIE
APOASĂ PENTRU PARDOSELI DIN
LEMN

Adeziv epoxi-poliuretanic, bicomponent,
fără apă, pentru lipirea pardoselilor din
lemn pe șape pe bază de ciment sau
pe pardoseli preexistente neabsorbante
(marmură, plăci ceramice, placaj
neregulat, suporturi din lemn).

• Adecvat pentru lemn masiv

• Pe bază de apă
• Fără solvenţi

Adeziv universal în dispersie apoasă,
pentru lipirea pardoselilor din lemn
nelăcuite,
a
parchetului
lamelar,
lamparchetului pe substraturi din ciment
sau alte tipuri de substraturi absorbante.

• Fără apă și solvent

A+B
10 kg TOT.

N. 80/100

Consum
Timp deschis
Disponibil pentru circulație
Întărire finală

1000-1400 g/m2
90-120 min.
12-18 ore
48-72 ore

= 25 kg
= 10 kg

N. 33/44
N. 44/55

Consum
Timp deschis
Disponibil pentru circulație
Întărire finală

800-1000 g/m2
15-20 min.
48-72 ore
10-15 zile

TDS

TDS

PELPREN PL6

PELPREN R-R
• Bicomponent
• Performanțe ridicate (aderență
și rezistență)
• Adecvat pentru toate tipurile
de pardoseli din lemn
• Șpăcluire optimă
• Coamă înaltă în timpul aplicării
• Emisii foarte scăzute de
substanţe organice volatile
(VOC)

ADEZIV BICOMPONENT PENTRU
PARDOSELI DIN LEMN, CU IMPACT
REDUS ASUPRA MEDIULUI

• Bicomponent
• Adecvat pentru reparații rapide
sau montajul de elemente din
lemn (de ex. scări)

Adeziv epoxi-poliuretanic, bicomponent,
fără apă, pentru lipirea pardoselilor din
lemn pe șape pe bază de ciment sau
pe pardoseli preexistente neabsorbante
(marmură, plăci ceramice, placaj
neregulat, suporturi din lemn).

• Întărire rapidă
• Bază poliuretanică

ADEZIV BICOMPONENT
POLIURETANIC PENTRU MICI
REPARAȚII RAPIDE
Adeziv poliuretanic bicomponent, fără
apă, pentru lipiri rapide de pardoseli din
lemn de orice tip pe substraturi pe bază
de ciment sau pe pardoseli preexistente
neabsorbante.

• Miros plăcut
A+B
10 kg TOT.

N. 80/100

Consum
Timp deschis
Disponibil pentru circulație
Întărire finală

A+B

1000-1400 g/m2
90-120 min.
12-18 ore
48-72 ore

1 kg TOT.

N. 10

Consum
Timp deschis
Disponibil pentru circulație
Întărire finală

1000-1400 g/m2
15-20 min.
1-2 ore
12-24 ore

TDS
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MS GOLD FLEX
• Monocomponent

ADEZIV MONOCOMPONENT MS

• 100% MS Technology
• Ideal pentru lipirea pardoselilor
prefinisate multistrat și din
lemn masiv, de mici dimensiuni
• Ușor de curățat
• Fără izocianat sau amine
• Fără solvenţi

Adeziv monocomponent silanic, specific
pentru lipirea pardoselilor prefinisate
multistrat și din lemn masiv, de mici
dimensiuni pe substraturi pe bază de
ciment sau pe pardoseli preexistente
neabsorbante (marmură, plăci ceramice,
placaj neregulat, suporturi din lemn).

calitatea
este servită!

• Fără apă

= 15 kg

= N. 44

Consum
Timp deschis
Disponibil pentru circulație
Întărire finală

900-1100 g/m2
50-60 min.
12-18 ore
48-72 ore

WB MONO MS performance plus elastic

ADESIV S.R.L.
WB MONO MS
und
WB MONO MS LE
Zulassungsnummer

Z-155.10-367
Emissiongeprüftes
Bauprodukt nach
DIBt-Grundsätzen

• Monocomponent

ADEZIV MONOCOMPONENT MS

• 100% MS Technology
• Performanțe ridicate
• Adecvat pentru lipirea tuturor
tipurilor de pardoseli din lemn
• Ușor de curățat
• Fără izocianat sau amine

Adeziv monocomponent silanic, specific
pentru lipirea tuturor tipurilor de pardoseli
din lemn pe substraturi pe bază de
ciment sau pe pardoseli preexistente
neabsorbante (marmură, plăci ceramice,
placaj neregulat, suporturi din lemn).

• Fără solvenţi
• Fără apă

= 15 kg

= N. 44

= 600 ml

= N. 20

Consum
Timp deschis
Disponibil pentru circulație
Întărire finală

800-1100 g/m2
50-60 min.
12-18 ore
48-72 ore

TDS

GOLD LINE
adezivi pentru parchet

WB MONO MS/LE elastic

ADESIV S.R.L.
WB MONO MS
und
WB MONO MS LE
Zulassungsnummer

Z-155.10-367
Emissiongeprüftes
Bauprodukt nach
DIBt-Grundsätzen

• Monocomponent

ADEZIV MONOCOMPONENT MS CU
PERFORMANȚE FOARTE RIDICATE

• 100% MS Technology
• Randament ridicat
• Priză iniţială ridicată
• Adecvat pentru lipirea tuturor
tipurilor de pardoseli din lemn
• Fără izocianat sau amine
• Fără solvenţi

Adeziv monocomponent silanic, specific
pentru lipirea tuturor tipurilor de pardoseli
din lemn pe substraturi pe bază de
ciment sau pe pardoseli preexistente
neabsorbante (marmură, plăci ceramice,
placaj neregulat, suporturi din lemn).

• Emisii scăzute de substanţe
organice volatile (VOC)

= 15 kg

N. 44

Consum
Timp deschis
Disponibil pentru circulație
Întărire finală

800-1000 g/m2
50-60 min.
12-18 ore
48-72 ore

MS GOLD FLEX adeziv monocomponent ms cu
performanțe foarte ridicate
EURO GOLD adeziv bicomponent pentru pardoseli din
lemn, cu impact redus asupra mediului

TDS

since 1971
16

www.adesiv.it/newgoldline

ADEGLOSS 10

FUGASTOP
SIGILANT SPECIAL PENTRU PARCHET
ȘI PARDOSELI LAMINATE
Sigilant monocomponent, pe bază acrilică,
care poate fi șlefuit, inodor, ce poate fi lăcuit,
fără solvenți.

RĂȘINĂ CU ÎNTĂRIRE LA UMIDITATE, POLIURETANICĂ, CU EXPANSIUNE
Poate fi utilizat atât înainte, cât și după șlefuirea parchetului, pentru mici reparații ale
plăcilor lipite imperfect pe substrat.

= 250ml

N. 20

Timp deschis

10-15 min.

Disponibil pentru circulație

3-4 ore

Întărire finală

12-24 ore

= 310 ml

Timp pentru formarea
peliculei de suprafață
Posibilitate de lăcuire

N. 24

CULORI:
Alb - Arțar - Stejar - Doussié Nuc deschis (Iroko – Teak) - Nuc
- Wengé

5-15 min.
4-6 ore

TDS

ADECON K 450

TDS

ADEFLEX MS
ADEZIV VINILIC MONOCOMPONENT PENTRU MONTAJUL
PARDOSELILOR FLOTANTE
Pentru lipirea îmbinărilor în nut și feder ale pardoselilor laminate sau prefinisate
flotante. Clasa D3.

= 500 gr

N. 12

Timp deschis
Întărire finală

8-10 min.
18-24 ore

= 600 ml

N. 20

•

Monocomponent, gata de utilizare

•

100% MS Technology

•

Performanțe ridicate (lipire)

•

Îmbunătățește izolația fonică

•

Întărire rapidă

•

Fără izocianat sau amine

•

Fără solvenţi

•

Fără apă

•

Adecvat pentru utilizarea la exterior

Timp deschis

40-60 min.

Disponibil pentru circulație

12-18 ore

Întărire finală

3-5 mm = 24 ore

ADEZIV MONOCOMPONENT
SILANIC CU PERFORMANȚE
RIDICATE
Adeziv
monocomponent
silanic,
specific pentru lipirea pardoselilor din
lemn. Foarte indicat pentru lipiri critice,
unde este necesară o putere mare de
aderență.

TDS

PULITORE LS

TDS

SPECIAL PACK
WB MONO MS Performance Plus este disponibil la cerere
și în ambalaje de:

PRODUS DE ÎNDEPĂRTARE A PETELOR PENTRU REZIDUURI DE
ADEZIVI
Produs de îndepărtare a petelor, pe bază de solvent, specific pentru îndepărtarea
reziduurilor de adeziv proaspăt de pe pardoseli prefinisate.

4.200 ml
1.800 ml

N. 12

=1l

TDS
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ADECON K 450

ADEZIV VINILIC MONOCOMPONENT CLASA D3, REZISTENT LA APĂ.
Pretabil pentru producția industrială de pardoseli prefabricate, ferestre, uși și
mobilă.

= 500 gr

N. 12

= 25 kg

N. 32

= 1000 kg

N. 1

Timp deschis
Întărire finală

8-10 min.
18-24 ore

ADECON SUPER

25 Kg

1.000 Kg

ADEZIV VINILIC, TRANSPARENT, CU PUTERE MARE DE ADERENȚĂ ȘI
PRIZĂ RAPIDĂ

500 gr

Indicat pentru lipirea lemnului, este utilizat așadar, în general, industria mobilei din
lemn masiv. Clasa D2.

ADECON K 450
Adeziv special pentru industria lemnului

= 10 kg

N. 44/55

= 25 kg

N. 32

Consum
Timp deschis
Întărire finală

170-200 g/m2
5 min.
18-24 ore

TDS

PELPREN PL 34
• Poliuretan monocomponent
clasa D4
• Întărire rapidă (cu întărire la
umiditate)
• Indicat pentru lipire de
elemente diverse (lemn-lemn,
lemn-ciment etc.)

= 5 kg

N. 120

Consum
Timp deschis
Disponibil pentru circulație
Întărire finală

ADEZIV MONOCOMPONENT
PENTRU LEMN CLASA D4
Adeziv poliuretanic, cu întărire la
umiditate, pentru lemn. Foarte indicat
pentru sisteme lamelare, lipire la exterior,
accesorii din lemn supuse unei umidități
ridicate și părți din lemn folosite pentru
fabricarea închizătorilor și a pieselor de
dulgherie.

200-300 g/m2
40-60 min.
3-6 ore
18-24 ore

TDS

since 1971
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Produse de lăcuit și
auxiliare

Linia de lacuri
O gamă completă, studiată și elaborată în colaborare cu profesioniștii, pentru
a răspunde cerințelor pe care le impune un parchet frumos. De la multiplele
baze cu întindere ușoară și anti-îngălbenire la lacurile mono și bicomponente,
până la ultimele produse create: lacuri cu performanțe ridicate, cu efect opac
și extra opac. Apelați la ADESIV; cu lacurile noastre, pardoselile vor avea un
alt aspect.
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FILLER PLUS

FONDO WB 2C
• Monocomponent
• Fără miros
• Pe bază de apă
• Bună putere de umplere

N. 45

= 2x5 l

Consum
Timp deschis

80-100 g/m2
25-40 min.

Șlefuire

2-3 ore

RĂȘINĂ LIANTĂ PE BAZĂ DE
APĂ PENTRU NETEZIREA
PARDOSELILOR DIN LEMN

• Bicomponent poliuretanic

Rășină liantă pe bază de apă pentru
netezirea și chituirea pardoselilor din
lemn; amestecată cu pulberea de lemn
obținută în urma unei șlefuiri mai fine.

• Aplicare ușoară

• Fără solvenţi
• Putere mare de acoperire
• Poate fi şlefuit
• Fără porțiuni în relief

2x5 l

N. 45

2x0,5 l

Consum

80-100 g/m2

Uscare superficială
Șlefuire
Posibilitate de lăcuire

60-70 min.
8-12 ore
8-12 ore

GRUND BICOMPONENT
POLIURETANIC PENTRU TRAFIC
INTENS
Grund
poliuretanic,
bicomponent,
transparent, pe bază de apă, pentru
parchet, ce poate fi aplicat cu rola sau
pensula. A se utiliza ca strat de grund pe
suprafețe supuse unui trafic intens.

TDS

FONDO WB

TDS

ECOBRIL
• Monocomponent acrilic
• Fără solvenţi
• Uscare rapidă
• Aplicare ușoară
• Fără porțiuni în relief

GRUND MONOCOMPONENT

• Monocomponent

LAC MONOCOMPONENT ACRILPOLIURETANIC

• Fără solvenţi

Grund impregnant, monocomponent, pe
bază de apă, pentru pardoseli din lemn,
indicat ca prim strat de grund pentru
ciclul de lăcuire pe bază de apă.

• Pe bază de apă
• Aplicare ușoară
• Putere bună de acoperire
• Adecvat pentru pardoseli cu
trafic normal (de ex. locuințe)

= 2x5 l

N. 45

Consum

80-100 g/m2

Uscare superficială

60-70 min.

Posibilitate de lăcuire

12-18 ore

= 2x5 l

N. 45

Consum

80-100 g/m2

Uscare superficială
Șlefuire
Întărire finală

60-70 min.
8-12 ore
1-3 zile

Lac pe bază de apă, monocomponent,
acril-poliuretanic, pe bază de concept
nou, cu întindere ușoară, pentru
pardoseli din lemn. Adecvat pentru medii
rezidențiale supuse la trafic mediu.

TDS

TDS

PU-1 BASIC

STONE
• Monocomponent poliuretanic
ultra-opac
• Fără solvenţi
• Efect de lemn natural
• Aplicare ușoară grund/lac
• Poate fi şlefuit
• Fără porțiuni în relief

= 2x5 l

N. 45

Consum

90-100 g/m2

Uscare superficială
Șlefuire
Posibilitate de lăcuire

60-70 min.
5-8 ore
8-12 ore

• Monocomponent

GRUND DE LĂCUIRE MONOCOMPONENT POLIURETANIC ULTRA-OPAC
Grund poliuretanic, monocomponent,
ultra-opac, transparent, anti-îngălbenire,
pe bază de apă, pentru parchet, care poate
fi aplicat cu rola. A se utiliza pentru a obține
un efect de esență naturală, atât ca grund
pentru ciclurile de lăcuire poliuretanice,
pentru trafic intens, cât și ca grund lac
aplicat în două/trei straturi, pentru finisaje
cu rezistență mecanică bună.

• Fără solvenţi
• Rezistență optimă la circulație
• Aplicare ușoară
• Putere mare de acoperire
• Efect natural, ultra-opac

= 2x5 l

N. 45

Consum

90-100 g/m2

Uscare superficială
Șlefuire
Întărire finală

60-70 min.
8-12 ore
2-5 zile

LAC MONOCOMPONENT
POLIURETANIC CU EFECT
NATURAL
Lac transparent, pe bază de apă, cu
efect natural, ultra-opac, cu caracteristici
optime de rezistență la circulație.

TDS
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ICE
• Bicomponent poliuretanic pe
bază de apă
• Fără solvenţi
• Putere mare de acoperire
• Duritate ridicată
• Rezistență optimă la circulație
• Fără porțiuni în relief

2x5 l

2x0,5 l

N. 45

Consum

80-100 g/m2

Uscare superficială
Șlefuire
Întărire finală

60-90 min.
8-12 ore
5-7 zile

Simte natura în

LAC PE BAZĂ DE APĂ
BICOMPONENT POLIURETANIC DE
MARE REZISTENȚĂ
Opac - semiopac - semilucios lucios

casa ta!

Lac pe bază de apă, monocomponent,
poliuretanic, cu aplicare ușoară, cu
caracteristici optime de rezistență la
abraziune, duritate, rezistență chimică.

TDS

ICE SPORT FIRE
• Ciclu certificat în Clasa 1 de reacție
la foc conform cu DM 06/03/92 UNI
9796 (doar 120 g/m2)
• Bicomponent poliuretanic pe bază
de apă
• Putere mare de acoperire
• Duritate ridicată
• Rezistență optimă la circulație
• Ideal pentru pardoseli sportive
• Gloss: 15
Consum
2x5 l

2x0,5 l

N. 45

Uscare superficială
Șlefuire
Întărire finală

LAC PE BAZĂ DE APĂ,
BICOMPONENT, IGNIFUG ȘI
ANTIALUNECARE, PENTRU
PARDOSELI DIN LEMN - Opac
Ciclu transparent, bicomponent, pe
bază de apă, ignifug, pentru pardoseli
din lemn. Produs cu aplicare ușoară,
prevăzut cu caracteristici optime
de rezistență la abraziune, duritate,
rezistență chimică. Adecvat pentru medii
precum săli de sport, teatre, showroom,
centre comerciale, hoteluri etc.

80 - 100 g/m2
60 min.
8-12 ore
3-5 zile

PURE WOOD 2K
• Bicomponent poliuretanic pe
bază de apă
• Fără solvenţi
• Putere mare de acoperire
• Duritate ridicată
• Rezistență optimă la circulație
• Fără porțiuni în relief

2x5 l

2x0,5 l

N. 45

Consum

80-100 g/m2

Uscare superficială
Șlefuire
Întărire finală

60-90 min.
8-12 ore
5-7 zile

LAC PE BAZĂ DE APĂ
BICOMPONENT POLIURETANIC CU
EFECT NATURAL
Lac transparent, pe bază de apă, ultraopac, bicomponent, cu caracteristici
optime de rezistență la abraziune,
duritate, rezistență chimică.

LAC PE BAZĂ DE
APĂ BICOMPONENT
POLIURETANIC

EXTRA-OPAC
TDS
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LEGASTUCCO L100

ELITE
• Monocomponent
• Incolor
• Performanțe ridicate
(proprietăți de umplere)
• Șlefuire rapidă
• Poate fi lăcuit cu produse pe
bază de apă sau solvent

N. 76

= 10 l

Consum

100-120 g/m2

Șlefuire

40-60 min.

RĂȘINĂ LIANTĂ PE BAZĂ DE
SOLVENT PENTRU NETEZIREA
PARDOSELILOR DIN LEMN

• Bicomponent

LAC BICOMPONENT SATINAT

• Efect satinat
Indicat pentru lăcuirea suporturilor
din lemn, în general. Prezentând o
capacitate optimă de întindere, permite
executarea finisajelor cu bună acoperire
pe orice tip de lemn.

• Dilatare optimă

Rășină liantă pe bază de solvent,
cu uscare rapidă, pentru netezirea
și chituirea pardoselilor din lemn;
amestecată cu pulberea de lemn
obținută în urma unei șlefuiri mai fine.

N. 60

A + B = 10 l TOT.

Consum

80-100 g/m2

Uscare superficială
Întărire finală

40-60 min.
2-5 zile

TDS

MAXI FONDO SF 2C

TDS

SOLVENTE GR7
• Bicomponent
• Uscare rapidă
• Putere mare de acoperire

GRUND POLIURETANIC
BICOMPONENT CU PUTERE MARE
DE ACOPERIRE
SOLVENT DE SPĂLARE

Grund poliuretanic, bicomponent, cu
uscare rapidă și șlefuire optimă, indicat
pentru finisaje de calitate în timpi scurți.

A+B
10 l TOT.
20 l TOT

N. 60
N. 38

Consum

80-100 g/m2

Uscare superficială
Șlefuire

30-45 min.
8-12 ore

Solventul de spălare GR7 se utilizează exclusiv pentru curățarea uneltelor (pensule,
role, șpacluri etc.).

= 10 l

N. 76

TDS

ADEBRIL 2C

TDS

DILUENTE MB
• Bicomponent
• Rezistenţă optimă la abraziune
• Putere mare de acoperire

LAC POLIURETANIC
BICOMPONENT
VL2C (lucios) - VS2C (semilucios) VO2C (opac)
Foarte indicat pentru lăcuirea pardoselilor
din lemn de diverse esențe sau a
suporturilor din lemn, în general. Conferă
suprafeței elasticitate, consistență și
rezistență optimă la abraziune.

A + B = 10 l TOT.

N. 60

Consum

80-100 g/m2

Uscare superficială
Întărire finală

40-60 min.
2-5 zile

• Indicat pentru creșterea
timpului deschis al lacurilor pe
bază de solvent

DILUANT CU CARACTERISTICI DE
ÎNTÂRZIERE A EVAPORĂRII

• Ideal pentru condiții climatice
de vară

Soluție de solvenți indicată pentru
diluarea lacurilor poliuretanice pe bază
de solvent.

• Diluare recomandată: 3/8%

=5l

N. 120

TDS
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AQUA-TIME

PAVIOLIO 25 WB
• Indicat pentru creșterea
timpului deschis al lacurilor pe
bază de apă
• Ideal pentru condiții climatice
de vară

ADITIV DE ÎNTÂRZIERE
Soluție de solvenți indicată pentru
diluarea lacurilor pe bază de apă.

• Diluare recomandată: 5/10 %

N. 10/12

=1l

=5l

=1l

White

Grey

Neutral

Cognac

Teak

Wenghè

N. 8

N. 120

• Monocomponent
• Performanțe excelente
de colorare și penetrare a
lemnului
• Adecvat pentru toate tipurile
de lemn
• Hidrorepelență eficientă
• Rezistență bună la circulație
• Poate fi lăcuit: cu ciclul de
lăcuire recomandat de Adesiv

ULEI PENTRU PARDOSELI DIN
LEMN

Sistem pe bază naturală de uleiuri și ceruri pentru
tratarea și impregnarea pardoselilor din lemn
șlefuite. PAVIOLIO 25 WB este rezistent la apă
și la circulație. Se aplică direct pe lemn, în două
straturi, fără a utiliza un primer. PAVIOLIO 25 WB
oferă un efect de reîmprospătare a fibrei de lemn,
conferind pardoselii un aspect mai plăcut în timp.
Se recomandă utilizarea produsului exclusiv la
interior. Produsul este disponibil în următoarele
culori: neutru, alb, gri, teak, cognac, wengé.

Consum

12-20 m2

Uscare superficială
Întărire finală

60-90 min. după lustruire
3-7 zile

TDS

RULL PRO

TDS

WOOD OIL UR
• Monocomponent

ULEI AUTOPOLIMERIZANT PENTRU
TRATAREA PARDOSELILOR DIN
LEMN ȘLEFUITE

• Efect de lac
• Finisaj opac
• Întindere ușoară

PRODUS EMOLIENT PENTRU ROLE

• Acțiune hidrorepelentă
Produs emolient pentru curățarea rolelor utilizate la lăcuirea pe bază de apă.

N. 120

=5l

=5l

N. 120

Consum
Timp de uscare

Pentru
tratarea
și
impregnarea
autoreticulară a pardoselilor din lemn
șlefuite. Este suficientă aplicarea în 2
straturi pentru a obține un efect de „lac”.

50-80 g/m2
12-24 ore

TDS

UNI PRIMER

TDS

PAVICERA SO
• Monocomponent

GRUND MONOCOMPONENT

• Uscare rapidă
• Fără îngălbenire
• Ideal pentru cicluri de lăcuire
rapide
• Acțiune hidrorepelentă
• Pe bază de alcool

N. 120

=5l

30

Consum
Uscare superficială
Șlefuire

80-100 g/m2
30-40 min.
60-90 min.

CEARĂ SPECIALĂ SOLIDĂ PENTRU PARCHET

Grund monocomponent cu uscare
rapidă - fără îngălbenire - pentru parchet.
Se recomandă utilizarea de UNI PRIMER
în toate ciclurile de lăcuire rapide în care
se dorește limitarea schimbării culorii
pardoselii.

Soluție de ceruri speciale pentru tratarea cu ceară a pardoselilor din lemn prețioase,
de lustruit.

=5l

N. 45

Consum

10-30 g/m2

Întărire finală

24-36 ore

TDS

TDS
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PARQUET PRO

Linia de produse de
întreținere

DETERGENT NEUTRU
Produs cu pH neutru pentru curățarea și ștergerea cu detergent a pardoselilor în
general.

=1l

N. 12

=30 min.

TDS

OLIOPRO

DETERGENT NUTRIENT PENTRU PARDOSELI DIN LEMN TRATATE CU
ULEI
Detergent nutrient pentru parchet tratat cu ulei/ceară. Curăță și reîmprospătează
parchetul, evitând uscarea lemnului.

=1l

N. 12

=30 min.

TDS

BRILL
A avea grijă de parchet înseamnă să garantezi o durată îndelungată
și un aspect plăcut în timp pentru pardoseală, precum și senzația de
curățenie și igienă care redă confortul tuturor tipurilor de ambiente. Pe
baza acestui principiu, ADESIV a conceput o linie de produse pentru
îngrijire și întreținere, care satisface cerințele zilnice și periodice

POLISH CU AUTOLUSTRUIRE PENTRU PARCHET LĂCUIT
Produs cu autolustruire folosit pentru întreținerea pardoselilor din lemn lăcuite,
prefinisate și laminate.

=1l

N. 12

=30 - 60 min.

TDS
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POLISH WB

NEW DECK

POLISH OPAC PENTRU PARCHET LĂCUIT

• Anti-înnegrire
• Acțiune de reîmprospătare și
regenerare

Produs pentru întreținerea pardoselilor din lemn lăcuite, opace.

N. 12

=1l

DETERGENT DE REÎMPROSPĂTARE
PENTRU EXTERIOR

• Monocomponent

=30 - 60 min.

=5l

N. 120

Consum

Detergent
de
reîmprospătare
și
regenerare pentru suprafețe exterioare
din lemn

100-120 g/m2

TDS

DECERLEGNO

TDS

PAVIDEK

IMPREGNANT

PRODUS PENTRU ÎNDEPĂRTAREA CERII

Impregnant pe bază de solvent pentru tratarea și protejarea pardoselilor exterioare
din lemn.

Produs pentru îndepărtarea cerii, concentrat, în soluție apoasă, pentru pardoseli.

=5l

N. 12

=1l

N. 120

Consum

40-100 g/m2

Posibilitate de lăcuire
Întărire finală

6-8 ore
18-24 ore

TDS

TDS

DETPRO

DETERGENT DE REÎMPROSPĂTARE
Detergent de reîmprospătare pentru orice tip de pardoseală: marmură, teracotă,
parchet, linoleum, pardoseli vinilice, pardoseli laminate.

N. 10

=1l

TDS
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Adezivi pentru pardoseli
textile și reziliente

Linia pentru pardoseli
reziliente
Lipirea pardoselilor din LVT, PVC, cauciuc și mochetă
necesită utilizarea de adezivi profesionali.
ADESIV propune o gamă specifică, capabilă să asigure
o întindere ușoară și un rezultat fiabil.
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ADETAC S

PELPREN PL6-G
• Acrilic monocomponent
• Putere mare de aderență
• Priză iniţială mare
• Exclusiv pentru utilizare la
interior
• Indicat pentru pardoseli
absorbante (tip ciment,
autonivelante etc.)

= 12 kg
= 25 kg

N. 55
N. 33

Consum

300-500 g/m2

Timp deschis
Disponibil pentru circulație
Întărire finală

15-25 min.
18-24 ore
24-48 ore

ADEZIV ACRILIC CU PRIZĂ
RIDICATĂ

• Epoxi-poliuretanic
bicomponent
• Putere mare de aderență

Adeziv acrilic în dispersie apoasă, pentru
lipirea pardoselilor și a acoperirilor din
PVC omogen, LVT,
mochetă și materiale aciforme, a
acoperirilor cu suporturi din latex
expandat, iută și linoleum sub formă de
fâșii.

• Rezistență și elasticitate
ridicate
• Pentru uz interior și exterior
• Indicat pentru pardoseli
absorbante și neabsorbante

N. 55

A + B = 10 kg. TOT.

Consum

500-600 g/m2

Timp deschis
Disponibil pentru circulație
Întărire finală

60-90 min.
6-12 ore
12-18 ore

ADEZIV BICOMPONENT
PENTRU PARDOSELI TEXTILE ȘI
REZILIENTE
Adeziv bicomponent epoxi-poliuretanic,
cu aplicare într-un singur strat, pentru
pardoseli din cauciuc, terenuri de sport
din conglomerate de cauciuc, piste de
atletism din PVC și LVT.

TDS

ADESTIK 100

TDS

PELPREN 153

ADEZIV ACRILIC PENTRU DALE AUTOADEZIVE

ADEZIV NEOPRENIC ÎN SOLVENT CU APLICARE ÎN DOUĂ STRATURI

Adeziv specific pentru fixarea dalelor autoadezive pe pardoseli preexistente
neprăfuite, cum ar fi: ceramică, lemn, ciment, piatră, marmură etc., permițând
astfel mai multe aplicări și demontări ale dalelor.

N. 55

= 10 kg

Consum

200-300 g/m2

Timp deschis
Disponibil pentru circulație
Întărire finală

45-60 min.
12-24 ore
24-48 ore

Adeziv universal cu aplicare în două straturi, adecvat pentru lipirea treptelor, a
plintei, a diverselor profile din PVC, cauciuc, mochetă, linoleum, plută etc.

= 5 kg
= 1 kg

N. 4
N. 24

Consum

150-180 g/m2

Timp deschis
Disponibil pentru circulație
Întărire finală

15-20 min.
3-4 ore
12-24 ore

TDS

TDS

PELPREN M40

ADEZIV ÎN SOLUȚIE PE BAZĂ DE ALCOOL DE RĂȘINI SINTETICE
Adeziv cu aplicare într-un singur strat, pentru lipirea pardoselilor textile, cum ar fi
mocheta, pâsla, materialele aciforme etc.

N. 33

= 25 kg

Consum

400-600 g/m2

Timp deschis
Disponibil pentru circulație
Întărire finală

15-25 min.
8-12 ore
24-48 ore

TDS
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REV. 01/2019

THANK YOU!
for JOINING US!

Follow us on

ADESIV S.R.L.
Via delle Rose, 31
36061 Bassano del Grappa (VI) - ITALY
Tel.: +39(0)424-566 406 - Fax: +39(0)424-566 473
www.adesiv.it - info@adesiv.it

The company complies to quality management system standard
UNI EN ISO - 9001 certified by SGS Italia S.p.A.

