
ADEZIV INJECTABIL FIS V 
Fixare fără tensiuni, cu răşină sintetică. 

 

 

 

Descriere 

Substanţa de bază este un hibrid de ester de vinil. 

Adezivul injectabil FIS V nu conţine stiren, este un 

adeziv cu priză rapidă, având două componente, din 

răşină sintetică. Se poate utiliza la orice tip de 

material de construcţii, precum şi la toate sarcinile şi 

tehnicile de montare. Cele două componente ale 

adezivului se amestecă în tubul de mixare static. 

Adezivul rămas în flacon poate fi folosit mai târziu, 

fiind necesară doar schimbarea tubului de mixare. 

 

 

 

 

 

 

 

 Adeziv injectabil  
FIS V 360 S (360 ml) 

Adeziv injectabil 
FIS V 950 S (950 ml) 

Avantaje 

 Adeziv hibrid fără stiren, nepoluant. 

 Flacoanele deschise pot fi folosite mai târziu. 

 Aplicarea nu necesită efort mare. 

 Adezivul nu trebuie amestecat separat. 

 Inodor. 

 Fixare fără tensiuni. 

 Poate fi utilizat la orice material de construcţii. 

 

Aplicare 

 Cu tub de sită şi cu tub cu plasă: 

Blocuri de cărămidă cu goluri mari, cărămizi cu goluri din piatră de calcar. Căptuşeli şi alte materiale de zidărie cu 

goluri. 

 Fără tub de sită: 

Beton, beton uşor, piatră brută, cărămizi pline, cărămizi pline din piatră de calcar, piatră ponce, materiale de 

construcţie solide (pline). 

 

Potrivit pentru: 

Oţel-beton, maşini, grilaje, uşi, balustrade, console, ţevi, instalaţii sanitare, lavoare, suporturi pentru cabluri, 

structuri metalice, grinzi, elemente fixate la o distanţă mică de la margine, etc. 

ă stiren 

Certificate 

       
 

 

 



Tehnica de montare 

La cărămizi cu goluri adezivul se injectează cu ajutorul tubului de sită (pornind de la partea superioară a tubului).  

 
 

La materiale pline se aplică fără tubul de sită (pornind de la fundul găurii). 

 
 

Timp de lucru şi de priză pentru adezivul injectabil FIS V 

Temperatura flaconului 

(răşină) 
Timp de lucru 

Temperatura suprafeţei 

de fixare 
Timp de întărire 

  – 5 °C...± 0 °C 24 ore 

  ± 0 °C...+ 5 °C 3 ore 

+ 5 °C...+10 °C 13 min. + 5 °C...+10 °C 90 min. 

+10 °C...+20 °C 5 min. +10 °C...+20 °C 60 min. 

+20 °C...+30 °C 4 min. +20 °C...+30 °C 45 min. 

+30 °C...+40 °C 2 min. +30 °C...+40 °C 35 min. 

Valorile date se aplică de la momentul amestecării răşini şi a întăritorului. 

În momentul aplicării adezivul trebuie să aibă o temperatură de cel puţin +5 °C.  

În cazul în care operaţiunea este întreruptă, tubul de mixare trebuie schimbat. 

 

Pistoale de injectare recomandate:  

FIS AK (Cod: 58026) 

FIS AP (Cod: 58027) 

FIS AM (Cod: 58000) 

 

Exemple de aplicare 

       
 


