
 

 

 

HYPERGLUE-TX40 
O Componenta, Adeziv Elastic Bazat pe Poliuretan ce se Niveleaza cu Mistria 

 

 

DESCRIERE 
HYPERGLUE-TX40 este o componenta fara solvent, adeziv poliuretanic ce se intareste la contactul cu umiditatea. Adezivul 
intruneste elasticitate mare si excelente proprietati mecanice, permitand scandurilor sa se extinda si sa se contracte fara a 
produce deteriorari.Este potrivit pt. imbinarea unei vaste game de parchet  si podele de lemn pe diferite suprafete de interior. 
 
RECOMANDAT PENTRU 
Imbinarea: 

 Parchetului perforat 

 Parchetului laminat si prefinisat 

 Parchetului de mozaic 

 Parchetului industrial 

 Scandurilor cioplite 

 Cherestea 

 Podele industriale 

 
CARACTERISTICI SI BENEFICII 

 Aderenta excelenta 

 O singura componenta 

 Nu contine solvent si apa. 

 Aplicare usoara cu mistria. 

 Permanent flexibil. 

 Potrivit pt. incalzirea sub podea. 

 Efect de atenuare a sunetului. 

 
APLICARE 
Poate fi aplicat cu succes pe: 
Beton de buna calitate corespunzator pregatit, cofraje de beton, scanduri cioplite, placaj si lemn de esenta tare. 
Pt. aplicare directa pe placi ceramice, Alchimica recomanda sa folositi Primer – T. Va rugam sa consultati instructiunile tehnice 
de utilizare pt. detalii despre amorsa. 
Pt. protectia podelelor impotriva umezelii este recomandat sa folositi amorsa Aquadur sau Epoxy Resin 21 Clear. Aceasta 
amorsa poate fi folosita si pe gips uscat sau pe orice alta suprafata pt. a o intari. 
 
PREGATIREA SUPRAFETEI  
Curatati suprafata folosind jetul de apa daca e posibil. Indepartati impuritatile uleioase, ceroase si grasimile. Laptele de ciment, 
particulele detasate, agentii de demulare, membranele intarite, trebuiesc de asemenea indepartate. Umpleti imperfectiunile 
suprafetei cu produsul adecvat. 
Pt. aplicarea pe placi ceramice trebuie sa slefuiti suprafata si mai apoi sa o curatati cu un aspirator industrial sau folositi 
Primer-T. 
In cazul in care suprafata contine adezivi vechi, folositi amorsa Aquadur sau Epoxy Resin Clear. 
Inainte de instalarea podelei de lemn ar trebui verificat continutul de umiditate al suprafetei si acesta sa se situeze in categoria 
recomandata de producator (de obicei maxim 75% RH). 
Temperatura la aplicare ar trebui sa fie intre 17-25 °C, cu o umiditate relativa de 65%. 
 
 



 

 

Aplicare: 
Adezivul se aplica cu o mistrie santata. Sipcile de parchet se plaseaza in adezivul lichid, se apasa ferm pe suprafata acestora si 
se incarca cu saci de nisip sau ceva similar. Asteptati cel putin 24 de ore inainte de sablarea si finisarea parchetului. 
 
CONSUM 
Depinde de suprafata de sub podea 
1.0-1.2 kg/m² mistrie cu santuri de 6 mm 
0.5-0.8 kg/m² mistrie cu santuri de 3 mm 
AMBALAREA 
Bene de 15 kg. 
STABILITATE LA DEPOZITARE 
HYPERGLUE TX 40 poate fi pastrat pentru cel putin 12 luni in bena originala, nedesigilata, in locuri uscate si la temperaturi 
cuprinse intre 5 – 25 °C. 
 

 
NICIUNA DINTRE INSTRUCŢIUNILE ŞI SPECIFICAŢIILE NOASTRE 

PUBLICATE ÎN SCRIS SAU ALTFEL NU SUNT OBLIGATORII ÎN GENERAL 

SAU CU PRIVIRE LA DREPTURILE ORICĂREI PĂRŢI TERŢE, SAU NICI 

NU ELIBEREAZĂ PĂRŢILE INTERESATE DE ÎNDATORIRILE LOR DE A 

SUPUNE PRODUSUL UNEI EXAMINĂRI CORESPUNZĂTOARE PRIVIND 

ADECVAREA. ÎN NICIUN CAZ ALCHIMICA S.A. NU VA FI 

RESPONSABILĂ DE PAGUBE DE ORICE NATURĂ, CE REZULTĂ DIN 

UTILIZAREA SAU BAZAREA PE INFORMAŢII SAU PRODUSUL LA CARE 

SE REFERĂ INFORMAŢIILE.  

 


