
 
 
ADEZIV INJECTABIL FISCHER FIS VS 
Fixare fără tensiuni, pentru cantităţi mai mici 
 
 
 

 

 
Adeziv injectabil 

FIS VS 150 C (150 ml) 

 

Adeziv injectabil 
FIS VS 300 T (300 ml) 

 Adeziv injectabil 
FIS VS 100 P (100 ml) 

 

Descriere 

Adezivul FIS VS cu două componente, din răşină sintetică, poate fi folosit la orice tip de material de construcţii şi la 

toate metodele de montare. Se pot obţine forţe de întindere maxime. Datorită fixării fără tensiune se poate lucra şi 

la distanţe mici de la margine. Pot fi fixate cu uşurinţă în beton tije filetate, bare de oţel pentru beton, elemente 

metalice profilate etc. În cazul materialelor de construcţii solide (pline) se introduce o cantitate determinată de 

adeziv în interiorul găurii, apoi se introduce în gaură tija care urmează să fie fixată. În cazul materialelor cu goluri se 

foloseşte un tub de sită, cu ajutorul căruia se poate economisi o cantitate semnificativă de adeziv. 
 

Avantaje 

 Adeziv hibrid fără stiren, nepoluant. 

 Se potriveşte şi la pistoalele de injectare cu o singură tijă. 

 Se amestecă în tubul de mixare static. 

 Pentru adezivul FIS VS 100 P nu este nevoie de pistol de injectare. Adezivul se aplică prin înşurubarea 

manuală a pistonului.  

 Cantitate redusă (100 ml) pentru lucrări mici. 

 

Aplicare 

 Cu tub de sită: 

Blocuri de cărămidă cu goluri, 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: 

Maşini, grilaje, uşi, balustrade, console, ţevi, instalaţii sanitare, lavoare, suporturi pentru cabluri, structuri metalice 

etc. 

 

 



Instrucţiuni de montare: 

 Citiţi instrucţiunile de utilizare înainte de a începe montarea şi fixarea. 

 În cazul materialelor pline gaura trebuie curăţată foarte bine. 

 Capacitatea portantă poate scădea dacă gaura este umedă. 

 

Timp de lucru şi de priză pentru adezivul injectabil FIS VS 

Temperatura flaconului 

(răşină) 
Timp de lucru 

Temperatura suprafeţei 

de fixare 
Timp de întărire 

  ± 0 °C...+ 5 °C 6 ore 

+ 5 °C...+10 °C 20 min. + 5 °C...+10 °C 3 ore 

+10 °C...+20 °C 10 min. +10 °C...+20 °C 120 min. 

+20 °C...+30 °C 6 min. +20 °C...+30 °C 60 min. 

+30 °C...+40 °C 4 min. +30 °C...+40 °C 30 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. 

fără stiren 
 


