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Manual pentru alegerea
produselor noastre

Acest manual se dorește a fi un instrument pentru identificarea ușoară a utilizării
produselor noastre, furnizând, de asemenea, indicații pentru alegerea produselor
celor mai adecvate pentru remedierea problemelor întâlnite frecvent pe șantier.
Există și o secțiune bazată pe experiență noastră, dedicată ciclurilor de vopsire.
În orice caz, vă recomandăm să consultați întotdeauna fișele tehnice și, dacă
aveți dubii, să contactați agentul/distribuitorul.

www.adesiv.it

«Cine alege Adesiv, alege o societate cu o viziune globală orientată către viitor, care oferă siguranța unei calități constante.
Fabricăm adezivi de 46 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 pardoseala din lemn este o investiție
pe viață, care, din cauza naturii sale, trebuie tratată cu respect și grijă maxime.

www.adesiv.it

DIN 1971

în Bassano del Grappa
ADEZIVI ȘI LACURI PENTRU PARCHET

Ponte degli Alpini. Proiect de Andrea Palladio, 1569.
Orașul istoric Bassano del Grappa

PRIMERE ȘI AUTONIVELANȚI
Șapă plină de praf și
nenivelată, care necesită
un autonivelant.

Produse recomandate:
• Uscare rapidă
• Pentru utilizare la interior
• Grosimi de până la 12 mm

=

• Promotor de aderență
pentru PAVILAST R ADECEM FIBER
• Monocomponent pe bază de
apă
• Gata de utilizare
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1-12
mm

• Armat cu fibre
• Grosimi de la 3 la 50 mm
• Adecvat pentru șape încălzite

=

3-50
mm

PRIMERE ȘI AUTONIVELANȚI
Pardoseală veche din
ceramică, care necesită un
autonivelant

Procedură recomandată:
Abraziunea
suprafeței folosind o
monoperie

• Promotor de aderență
• Monocomponent cu uscare
rapidă
• Pe bază de apă
• Întindere ușoară

• Armat cu fibre
• Indicat și pentru substraturi din
lemn
• Adecvat pentru șape încălzite

=

3-50
mm
5

PRIMER
Pardoseală veche din
ceramică pe care se
dorește aplicarea unui
parchet nou

Procedură recomandată:
Abraziunea
suprafeței folosind o
monoperie

• Promotor de aderență
pentru suprafețe din
sticlă și ceramică

Pentru lipire, alegeți unul din adezivii
noștri bicomponenți
B
+
A
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*În cazul umidității reziduale provenite de sub
ceramica existentă, utilizați primerul nostru
PAVILAST 3C

PRIMER
PRIMER WB PU

PRIMER PA400

PRIMER POLIURETANIC

RĂȘINĂ CONSOLIDANTĂ
ÎMPOTRIVA UMIDITĂȚII

• Monocomponent
• 100 % poliuretanic
• Inodor

• Monocomponent
• Performanțe ridicate (putere
consolidantă)
• Barieră eficientă împotriva
umidității reziduale (max. 4-5 %)
• Mărește rezistențele mecanice
ale suprafeței

• Fără solvenţi

• Uscare rapidă în 45-55 minute
• Barieră ridicată împotriva umidității
reziduale (max. 5-6 %)
• Proprietăți consolidante
barieră împotriva aburilor
împotriva umidităţii reziduale

pătrunde ușor în profunzime
antipraf și creează o barieră împotriva
umidității reziduale

barieră împotriva aburilor
împotriva umidităţii reziduale

Pătrundere ridicată*, consolidează
creează o barieră împotriva umidității reziduale
*La utilizarea cu diluantul D40
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PRIMER

Pardoseală veche
din lemn care se
dezlipește de pe șapă

PRIMER PA35
RĂȘINĂ CONSOLIDANTĂ
ÎMPOTRIVA UMIDITĂȚII

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

Transparent, adecvat pentru sigilarea
pardoselilor vechi din lemn.
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ADEZIVI BICOMPONENȚI
PELPREN PL6
ADEZIV BICOMPONENT
EPOXI-POLIURETANIC
PENTRU PARDOSELI DIN
LEMN

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

EURO 5
ADEZIV BICOMPONENT
EPOXI-POLIURETANIC
PENTRU PARDOSELI
DIN LEMN CU IMPACT
AMBIENTAL SCĂZUT

• Bicomponent
• Performanțe ridicate (aderență și rezistență)
• Adecvat pentru toate tipurile de pardoseli din
lemn
• Șpăcluire optimă
• Emisii foarte scăzute de substanţe
organice volatile (VOC)
• Fără apă și solvent
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ADEZIVI MONOCOMPONENȚI SILANICI
WB MONO MS/LE
ADEZIV
MONOCOMPONENT MS
- SILANIC

• Ideal pentru lipirea pardoselilor prefinisate
multistrat și din lemn masiv, de mici
dimensiuni
• Monocomponent
• 100% MS Technology
• Ușor de curățat
• Fără solvenţi
• Fără apă
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WB MONO MS
ADEZIV
MONOCOMPONENT
MS - SILANIC

• Adecvat pentru lipirea tuturor tipurilor de
pardoseli din lemn
• Monocomponent
• 100% MS Technology
• Performanțe ridicate
• Ușor de curățat
• Fără solvenţi
• Fără apă

ADEZIVI SILANICI
WB MONO MS
ADEZIV MONOCOMPONENT MS
Adecvat pentru lipirea pardoselilor și a scărilor din
lemn, a plintei și pentru reparații

•
•
•
•

Monocomponent
100% MS Technology
Performanțe ridicate
Adecvat pentru lipirea tuturor tipurilor de
pardoseli din lemn
• Ușor de curățat

ADEFLEX MS
ADEZIV MONOCOMPONENT SILANIC CU
PERFORMANȚE RIDICATE Adecvat și pentru fixarea
substructurii din lemn pentru montajul deckingului

•
•
•
•
•

Monocomponent, gata de utilizare
100% MS Technology
Performanțe ridicate (lipire)
Îmbunătățește izolația fonică
Întărire rapidă
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new

GOLD LINE

„Noua linie „Gold Line” este actualul punct de sosire al
laboratorului nostru de cercetare-dezvoltare și reprezintă
tot ceea ce avem mai bun de oferit din gama de produse
pentru montajul parchetului, din punctul de vedere al
performanțelor, ecologiei și ambalării.”
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New GOLD LINE
MS GOLD FLEX

EURO GOLD

SILANIC

EPOXI-POLIURETANIC

ADEZIV
MONOCOMPONENT
MS-SILANIC CU
PERFORMANȚE
RIDICATE

•
•
•
•
•

Monocomponent
100% MS Technology
Randament ridicat
Priză iniţială ridicată
Adecvat pentru lipirea tuturor tipurilor de pardoseli
din lemn
• Fără izocianat sau amine
• Fără solvenţi
• Emisii scăzute de substanţe organice volatile (VOC)

B
+
A
ADEZIV BICOMPONENT
EPOXI-POLIURETANIC
PENTRU PARDOSELI
DIN LEMN CU IMPACT
AMBIENTAL SCĂZUT
• 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)
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Sugestie
Adezivii noștri bicomponenți și silanici sunt adecvați pentru
lipirea pe pardoseli cu instalație de încălzire și de răcire*

*respectând regulile de montaj al pardoselilor încălzite
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Sigilant

FUGASTOP
SIGILANT SPECIAL PENTRU PARCHET ȘI
PARDOSELI LAMINATE
Sigilant monocomponent, pe bază
acrilică, care poate fi șlefuit, inodor, ce
poate fi lăcuit, fără solvenți.
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LACURI
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O gamă completă, studiată și elaborată în colaborare cu profesioniștii, pentru a răspunde
cerințelor pe care le impune un parchet frumos. De la numeroase suporturi cu întindere
ușoară și anti-îngălbenire la lacuri mono și bicomponente până la ultimele variante create:
lacuri pe bază de apă ci performanțe ridicate și efect opac și extra opac. Apelați la ADESIV;
cu lacurile noastre, pardoselile vor avea un alt aspect.

E
I
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C
I
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H
E
T

Pentru un rezultat optim
recomandăm aplicarea a
două straturi de grund + 1
strat de vopsea

STUCATURĂ
FILLER PLUS
RĂȘINĂ LIANTĂ PE BAZĂ DE APĂ PENTRU
NETEZIREA PARDOSELILOR DIN LEMN
•
•
•
•
•

Monocomponent
Fără miros
Pe bază de apă
Bună putere de umplere
Poate fi lăcuit cu produse pe bază de apă sau
solvent

LEGASTUCCO L100
RĂȘINĂ LIANTĂ PE BAZĂ DE SOLVENT
PENTRU NETEZIREA PARDOSELILOR DIN LEMN
•
•
•
•
•

Monocomponent
Incolor
Performanțe ridicate (proprietăți de umplere)
Șlefuire rapidă
Poate fi lăcuit cu produse pe bază de apă sau
solvent
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CICLU PE BAZĂ DE APĂ
GRUND DE LĂCUIRE
MONOCOMPONENT
POLIURETANIC ULTRA-OPAC
PE BAZĂ DE APĂ

(1 x)

LAC MONOCOMPONENT ACRIL-POLIURETANIC

(2 x)

(1 x)
Notă: se poate utiliza și numai acest grund colorant
dar, în acest caz, trebuie să se aplice 3 straturi
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Finisaj:
Opac
Semilucios
Lucios

LAC MONOCOMPONENT POLIURETANIC CU
EFECT NATURAL

Finisaj:
Super opac

CICLU PE BAZĂ DE APĂ
Pentru a obține un efect natural
în ambiente cu TRAFIC MEDIU

(2 x)

Finisaj:
Super opac

(1 x)

GRUND BICOMPONENT PE BAZĂ DE APĂ,
POLIURETANIC

LAC MONOCOMPONENT POLIURETANIC CU
EFECT NATURAL
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CICLU PE BAZĂ DE APĂ
Pentru a obține un efect natural
în ambiente cu TRAFIC INTENS

(1 x)
LAC PE BAZĂ DE APĂ, BICOMPONENT,
POLIURETANIC

(2 x)

GRUND BICOMPONENT PE BAZĂ DE APĂ,
POLIURETANIC
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(1 x)
LAC PE BAZĂ DE APĂ, BICOMPONENT,
POLIURETANIC

Finisaj:
Opac Semiopac
Semilucios
Lucios

Finisaj:
Ultra opac

CICLU MIXT
Dacă se intenționează utilizarea unui grund pe bază de
solvent

(2 x)

Finisaj:
Opac
Semiopac

(1 x)

GRUND PE BAZĂ DE SOLVENT, BICOMPONENT

LAC PE BAZĂ DE APĂ, BICOMPONENT,
POLIURETANIC
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CICLU PE BAZĂ DE SOLVENT

Dacă se intenționează utilizarea unui ciclu cu
grund și lacuri pe bază de solvent
(1 x)

LAC POLIURETANIC PE BAZĂ DE SOLVENT

(2 x)

GRUND PE BAZĂ DE SOLVENT, BICOMPONENT
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Finisaj:
Opac
Semilucios
Lucios

(1 x)
LAC POLIURETANIC PE BAZĂ DE SOLVENT

Finisaj:
Satinat

DILUANȚI CU CARACTERISTICI
DE ÎNTÂRZIERE A EVAPORĂRII

DILUANT CU CARACTERISTICI DE
ÎNTÂRZIERE A EVAPORĂRII, SOLVENT

• Indicat pentru creșterea timpului deschis al
lacurilor pe bază de solvent
• Ideal pentru condiții climatice de vară
• Diluare recomandată: 3/8%

DILUANT CU CARACTERISTICI
DE ÎNTÂRZIERE A EVAPORĂRII

• Indicat pentru creșterea timpului deschis al
lacurilor pe bază de apă
• Ideal pentru condiții climatice de vară
• Diluare recomandată: 5/10 %
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ULEIURI COLORATE PENTRU PARDOSELI DIN LEMN

PAVIOLIO 25 WB
•
•
•
•
•
•
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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

White

Grey

Neutral

Cognac

Teak

Wenghè

CICLU COMPLET DE UNGERE CU ULEI + PROTECȚIE CU LAC PE BAZĂ DE APĂ

(1 x)

ULEI PENTRU PARDOSELI DIN LEMN

(1 x)

GRUND MONOCOMPONENT
Bază de solvent indicată ca promotor de
aderență pentru lacul ulterior

(1 x)

LAC PE BAZĂ DE APĂ, BICOMPONENT, POLIURETANIC, CU
REZISTENȚĂ RIDICATĂ Opac - semiopac - semilucios - lucios

Vezi ciclul de
aplicare
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GAMA DE PRODUSE PENTRU ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE
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
DETERGENT NEUTRU

POLISH CU AUTOLUSTRUIRE
PENTRU PARCHET LĂCUIT
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DETERGENT NUTRIENT
PENTRU PARDOSELI DIN
LEMN TRATATE CU ULEI

POLISH OPAC PENTRU
PARCHET LĂCUIT

DETERGENT DE
REÎMPROSPĂTARE

PRODUSE DE PROTECȚIE PENTRU PARDOSELI DE EXTERIOR

DETERGENT DE REÎMPROSPĂTARE
PENTRU EXTERIOR

• Anti-înnegrire

• Monocomponent
• Acțiune de reîmprospătare și
regenerare

RĂȘINĂ IMPREGNANTĂ
Impregnant pe bază de solvent pentru

tratarea și protecția pardoselilor
de exterior din lemn.
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ADEZIVI
PENTRU
LVT,
PVC ȘI MATERIALE
Adesivi
per
pavimenti
LVT REZILIENTE
e PVC
ADEZIV ACRILIC CU PRIZĂ RIDICATĂ

Pardoseli absorbante
(tip ciment,
autonivelanți...)

• Acrilic monocomponent
• Putere mare de aderență
• Priză iniţială mare

• Exclusiv pentru utilizare la
interior

ADETAC S

ADEZIV BICOMPONENT PENTRU
PARDOSELI TEXTILE ȘI REZILIENTE
ȘI SPORTIVE

Pardoseli absorbante
și neabsorbante

• Epoxi-poliuretanic bicomponent
• Putere mare de aderență
• Rezistență și elasticitate ridicate

• Pentru uz interior și exterior
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Înainte de aplicare
ÎNDEPĂRTAȚI CEARA ȘI
ASPRIȚI PARDOSEALA

PELPREN PL6-G

ADEZIVI PENTRU LVT, PVC ȘI MATERIALE REZILIENTE

INDICAT ȘI PENTRU PARDOSELI SPORTIVE
și IARBĂ SINTETICĂ
•
•
•
•
•

Epoxi-poliuretanic bicomponent
Putere mare de aderență
Rezistență și elasticitate ridicate
Pentru uz interior și exterior
Indicat pentru pardoseli absorbante și neabsorbante
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Follow us on

SINCE 1971
glues and varnish for parquet

