
 

 

 

ICEMA®  R 145/12 

ADEZIV POLIURETANIC 

 

 

DESCRIERE PRODUS Adeziv poliuretanic monocomponent cu solvent de intarire in 

prezenta umiditatii.  

APLICAŢII:   Lipeste diferite tipuri de asamblari. 

ICEMA 145/12 are aderenţa foarte buna la metale pretratate, cum ar fi 

din oţel galvanizat, oţel aliat, oţel vopsit, aluminiu, metale neferoase, 

precum şi materiale plastice termorigide, DKS, PS, GF-poliester, 

PVC rigid, ABS, lemn şi materiale cimentate. 

OBSERVATII: Datorita varietatii de metale si aplicaţii, un test de aderenţa este 

obligatoriu inainte de introducerea adezivului in procesul de 

producţie. 

DATE TEHNICE  DENSITATE (20°C): aproximativ 1,10 g/cm³ 

    VASCOZITATE (20°C): aproximativ 3700 mPas 

    TIMP DE DESCHIDERE (20°C, 50% umiditate relativa): 

fara stropirea cu apa : aproximativ 15 minute 

dupa stropirea cu apa : aproximativ 7 minute 

    CULOARE galben portocaliu  

    PERICOL: A se vedea Fisa de Siguranta 

    DILUARE: Nu este necesara diluarea 

AGENT DE CURATARE: ISA-Verdunner 1(pentru curatarea 

echipamentelor) 

    UTILIZARE: 100 – 200 g/m² in functie de tipul de aplicatie 

    TEMPERATURA DE APLICARE: cel putin 10°C 

TERMEN DE VALABILITATE: 6 luni intr-un mediu uscat intre      

-25°C şi +35°C in cartuse sigilate si containere. Protejat de umiditate. 

Containerele deschise trebuie sa fie inchise etans si utilizate cat mai 

curand posibil. 

 

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE: 

 

GENERAL ICEMA 145/12 se intareste in prezenta umiditatii pentru a forma un 

film solid, permanent si elastic. 

Deşi vaporii de apa din aerul inconjurator şi anumite piese pot fi deja 

suficiente pentru acest proces, apa este de obicei pulverizata pe partea 

care se lipeste. 

Analize pe influenţa temperaturii şi umiditaţii asupra puterii unui 

adeziv trebuie sa fie efectuate in functie de cererea specifica. 

Umiditate şi temperaturi mai ridicate duc la accelerarea procesului de 

reticulare şi, prin urmare, influenţeaza termenul de valabilitate, timp 

deschis şi timpul de uscare a adezivului. Perioadele de timp indicate 



 

 

in aceasta fisa tehnica sunt, prin urmare, numai numere de folosire 

care pot varia in funcţie de conditiile existente. 

APLICARE   ICEMA145/12 se aplica pe o parte a substratului. 

     Instrumente adecvate pentru aplicare: 

 role de mana, mistrie dinţata, "tehnica de imprastiere Lutzke", sau 

"fara aer-combi" tehnica prin pulverizare. Atunci cand se aplica prin 

pulverizare un exhaustor este absolut necesar. 

ADAOSUL DE UMIDITATE Pentru a accelera intarirea şi pentru a obţine independenţa faţa 

de diferitele grade de umiditate disponibile, un spray fin de apa este 

de obicei furnizat pe partea de lipire. 

Deşi apa este pulverizata in majoritatea cazurilor, pe pelicula de 

adeziv de acoperire, in unele cazuri partea opusa poate fi, de 

asemenea, pulverizata. Aproximativ 5-10%  apa peste suprafata cu 

adeziv este suficienta. 

 

MONTAJ SI PRESARE Piesele pot fi asamblate şi apasate imediat dupa aplicarea adezivului 

şi pulverizarea cu apa. Acest lucru trebuie sa aiba loc in timp umed 

deschis. Parţile ar trebui sa continua sa fie apasate pana cand adezivul 

s-a intarit pentru a asigura un contact apropiat al suprafeţelor lipite. 

Valoarea de presiune necesare şi tipul de proces de presare angajat 

este determinat in mare masura de tipul şi dimensiunea de piese care 

urmeaza sa fie lipite, deoarece adezivul in sine nu are nevoie de 

presiune, in scopul de a se intari şi de presiune serveşte doar pentru a 

tine piesele lipite impreuna. 

TIMPI DE PRESARE Timpul de presare necesar depinde in totalitate de temperatura şi 

gradul de umiditate disponibile. Urmatoarele valori sunt standarde, in 

cazul in care apa este pulverizat pe partea lipita: 

    La  + 20°C – aproximativ 30 minute 

          + 40°C – aproximativ 12 minute 

          + 60°C – aproximativ 5 minute  

PREGATIREA LEMNULUI Toate parţile vor fi corect prelucrate şi curaţate de praf şi grasime. 

Toleranţele mari de execuţie vor duce la creşterea timpilor de lipire şi 

vor slabi lipitura. Elementele de imbinare se vor executa cu puţin timp 

inainte de operaţia respectiva. 

 

  

 

 
Nota:    Datele tehnice: 03-10-2012 

              Orice prospect anterior care difera de acesta nu mai este valabil. 
 


