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COLOSIT 200 
Spumă poliuretanică adezivă la cilindru pentru  

lipirea panourilor termoizolante pe acoperișuri E (B2) 

 

DESCRIEREA PRODUSULUI 

COLOSIT 200 este o spumă adezivă poliuretanică 

monocomponent specială, pentru instalarea rapidă și 

sigură a panourilor termoizolante pe acoperișuri plate 

și înclinate. Productivitatea înaltă și lipirea inițială 

puternică a spumei adezive fac posibilă atașarea rapidă 

și ușoară a diferitelor panouri termoizolante din 

polistiren (EPS / XPS) și a panourilor din spumă dură 

PIR/PU. Produsul este gata de aplicare și nu necesită 

lucrări adiționale de preparare.  

Acest produs este fabricat cu respectarea normelor de 

control a sistemului de managementul calității în acord 

cu ISO 9001, autorizat prin certificarea Bureau Veritas. 

 

APLICAȚII 

 Lipirea materialelor termoizolante în zona 

acoperișurilor plate și a acoperișurilor înclinate (de 

exemplu polistiren, spumă poliuretanică dură, 

spumă dură din rășini fenolice, fibre minerale, etc.) 

 Umplerea și repararea spațiilor goale și a îmbinărilor 

dintre elementele termoizolației și conexiuni 

 

CARACTERISTICILE PRODUSULUI 

Spuma poliuretanică pentru lipirea panourilor 

termoizolante la acoperișuri COLOSIT 200 aderă la 

toate materialele de construcție uzuale, cu excepția 

polietilenei, siliconului, uleiului și substanțelor grase, 

agenților de curățare și a altor substanțe similare. 

Spuma adezivă poate fi aplicată la temperaturi 

ambientale și ale substratului cuprinse între +10°C și 

+30°C. Este rezistentă la umezeală, nu se sfărâmă și 

rezistă la temperaturi cuprinse între -40°C și +80°C. 

Este rezistentă la îmbătrânire, dar nu este rezistentă la 

radiația UV. Este un foarte bun izolator termic și fonic. 

 

AVANTAJELE PRODUSULUI 

 Lipire inițială puternică 

 Aplicare simplă, curată și economică 

 Disponibilă în containere in cantitate mare 

 Reducerea timpului de lucru cu până la 30% în 

comparație cu adezivii tradiționali pentru acoperișuri 

 Uniformizează optim iregularitățile suprafețelor 

 Material folosit în construcții Clasa E în acord cu EN 

13501-1 

LUCRĂRI PREGĂTITOARE 

Substratul trebuie să fi sigur, curat, fără urme de praf și 

substanțe grase. Îndepărtați fragmentele de material, și 

dacă este necesar, aplicați un primer potrivit. Pregătiți 

toate componentele corect pentru lipire. Utilizați 

cleanerul  FOMO®clean pentru curățare și îndepărtarea 

adezivului proaspăt. Temperatura ideală de aplicare 

este +20°C.  

ATENȚIE: nu încălziți niciodată butelia la temperaturi 

de peste +50°C pentru că există riscul de explozie. 

Înainte de utilizare, agitați bine cilindrul de 

aproximativ 20 de ori. 

 

 
Verificați dacă există filetul pe cilindru și piulița de pe 

furtun este curată: curățați-o dacă este necesar. 

Securizați conectarea furtunului la valva cilindrului 

folosind o cheie adecvată. Înșurubați piulița în sens 

invers acelor de ceasornic spre filetul valvei până  

furtunul nu se mai poate roti. 

 

 
 

Atașați țeava de plastic la robinetul cu bilă de pe 

furtun. Funcție de lungimea dorită a țevii, atașați a 

doua țeavă de plastic cu ajutorul unui conector piuliță.   
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Înainte de a deschide valva cilindrului, verificați dacă 

robinetul cu bilă este închis spre sistemul de țevi. 

 

 
 

Deschideți valva cilindrului rotind învers de sensul 

acelor de ceasornic până când se oprește.  

 

 
 

APLICARE 

Pentru a permite scoaterea aerului prezent pe furtun 

plasați sistemul de țevi deasupra unui vas colector,  

deschideți robinetul cu bilă și așteptați până apare 

spuma. Apoi adezivul poate fi aplicat deschizând 

robinetul cu bilă de pe sistemul de țevi. Iregularitățile 

suprafeței de până la 1 cm pot fi egalizate cu spuma 

adezivă pentru termoizolarea acoperișurilor COLOSIT 

200. În acord cu Directiva Germană pentru acoperișuri 

plate, Paragraful 2.6.3.3., Tabelul 8, pentru toate 

clădirile cu înălțime de până la 25 m, dacă din proiect 

nu se impune o anumită încărcare, următoarele 

cantități de adeziv cu diametrul cordonului de cel puțin 

30mm pot asigura o aderență suficientă pentru a 

rezista la forța vântului: 

 

Interior 4 cordoane adezive / m
2
 

Interior periferic 5 cordoane adezive / m
2
 

Exterior periferic 6 cordoane adezive / m
2
 

Zone de colț 8 cordoane adezive / m
2
 

 

În cazul unor iregularități cu suprafață mare, cantitatea 

de adeziv trebuie crescută corespunzător. 

Aplicați adezivul direct pe substrat. Apoi plasați repede 

panourile izolante apăsând ușor și culisându-le până la 

obținerea poziției dorite. Timpul de lucru al adezivului 

este de 5-10minute, funcție de temperatură și de 

umiditate, un timp de expunere mai lung afectează 

aderența la substrat. Pe această durată panourile pot fi 

reajustate folosind un dreptar. O aderenţă suficientă la 

substrat apare după 2 ore, interval de timp după care 

este permisă prelucrarea ulterioară. După aplicare, 

îndepărtați imediat reziduurile de spumă adezivă de pe 

sistemul de țevi folosind cleanerul  FOMO®clean.  

Un cilindru odată deschis, trebuie utilizat într-un 

interval de 4 săptămâni.  

Când nu se utilizează cilindrul, închideți valva. 

 

  
 

Desfaceți furtunul cu o cheie potrivită. 

Dacă sistemul de furtunuri va fi refolosit, curățați mai 

întâi exteriorul cu FOMO®clean. Apoi înșurubați un 

cartuș de FOMO®clean la capătul furtunului folosind 

setul de curățare FOMO®cleaingset. 

 

  
 

Deschideți robinetul cu bilă al setului de curățare ca și 

al sistemului de țevi, pentru a se curăța interiorul 

țevilor și al furtunului. Când executați această 

operațiune, folosiți un vas colector. 
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Atenție: cleaner-ul iese din pistol cu presiune mare.  

 

MODALITĂȚI DE PREZENTARE ȘI DEPOZITARE 

Cilindrii de 7.2 l, 13.5 l, 22.5 l. 

Termen de garanție: 15 luni 

Temperatura de depozitare ideală pentru cilindrii este 

cuprinsă între +10 și +20°C. Cilindrii se depozitează în 

poziție verticală și trebuie să fie protejați de îngheț sau 

de căldură excesivă. 

 

INFORMAȚII DE SIGURANȚĂ 

Vezi Fișa cu datele de siguranță 

 

ELIMINAREA CONTAINERELOR 

Nu aruncați în foc containerele.  

Eliminați complet resturile de spumă adezivă din 

cilindru într-un recipient colector (o cutie de carton sau 

o pungă de plastic) și depresurizați containerul. 

ATENȚIE: containerul este încă presurizat. Închideți 

complet valva containerului. Operați pistolul pentru a 

goli furtunul și a elibera presiunea. 

Folosiți o cheie potrivită pentru a detașa furtunul de 

container. Purtați echipament de protecție când 

curățați sistemul. Odată depresurizat containerul, 

deschideți valva cu grijă. Valva deschisă trebuie să se 

găsească în jos. Permiteți spumei rămase în container 

să se scurgă complet înafară. Eliminați/distrugeți 

containerele goale în acord cu regulamentele 

naționale.  

 

 

EXEMPLE DE UTILIZĂRI 

  

           
 

INFORMAȚII TEHNICE 

(la +20°C și 50% umiditate relativă) 

 

Componentă de bază a adezivului Poliuretan 

Sistem de reacție Polimerizare sub influența umidității atmosferice 

Temperatură de aplicare (substrat și ambient) +5°C la +30°C 

Temperatura conținutului Cel puțin +5°C (ideal +20 la +25°C) 

Rezistența la temperatură a cordonului de spumă 

întărită 

- 40 la + 80°C (până la + 100°C pentru scurt timp) 

Timp de lucru cu adezivul (+20°C și 50% umiditate 

relativă) 

Aprox. 8 min. (± 2) 

Timp de întărire (+20°C și 50% umiditate relativă) 2-5 ore, complet întărit după 24 ore 

 
Toate detaliile din această fișă tehnică reprezintă rezultatul studiilor de laborator. În practică pot fi diferite și 
prin urmare nu oferă o garanție asupra caracteristicilor particulare. Varietatea detaliilor și a combinațiilor 
posibile nu poate fi acoperită aici. Este responsabilitatea utilizatorului de a se informa corespunzător. Datorită 
complexității condițiilor de aplicare, nu putem garanta rezultatele fiecărei lucrări. Pentru a asigura obținerea 
rezultatelor dorite este indicat ca fiecare utilizator să efectueze teste prealabile. Ne asumăm răspunderea doar 
în ceea ce priveşte calitatea ridicată constantă a produselor pe care le comercializăm.  


