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Adeziv de montaj poliuretanic PB-34  
 
Adezivul de montaj poliuretanic PB-34 este un adeziv de construcții poliuretanic monocomponent care se întărește sub 

influența umidității din aer, recomandat pentru fixare structurală în construcțiile din lemn, în tâmplărie și construcții: ancoraj 
în structura clădirilor, fixarea plăcilor din gips și a panelurilor izolatoare. Potrivit pentru aplicații interioare și exterioare. 
Aderă excelent la majoritatea materialelor de construcții:  

 lemn  

 beton  

 cărămidă  

 ceramică  

 piatră naturală  

 metal  

 plastic  

 plăci de faianță  
 aluminiu  

 
AVANTAJE  

 formează o îmbinare foarte puternică  

 rezistent la:  
o temperaturi ridicate sau scăzute  
o apă  
o intemperii si îmbătrânire  

 ușor de aplicat  

 nu conține solvenți  

 izolare termică și fonică  
 
UTILIZĂRI  

 
- lipirea materialelor din lemn 

- lipirea elementelor din aluminiu (de exemplu: îmbinări la ferestre) 

- lipirea treptelor de scări  

- lipirea elementelor din piatră, a panelurilor izolatoare  

- lipirea plăcilor din gips 

- ancoraj chimic în construcții  

 
STANDARDE 
 Adezivul de construcții poliuretanic TYTAN PB-34 îndeplinește cerințele EN 204:2017 – clasa de durabilitate D4.  

 
DATE TEHNICE 
 

 În ambalajul original:  

Compoziție:  poliuretan  

Culoare și consistență  galben translucid, lichid  

Densitate  1,46 g/cm
3 

 



  

 Revizia 2- 2019                              - 2 - 

 

Timp de lucru (la +23°C)  6-10 minute  

Temperatura de aplicare  +5°C …+30°C (optim +20°C)  

Timp de întărire totală  48 ore  

Consum  250-500 g/m2 

Inflamabilitate  

 neinflamabil  

După Întărire:  

Reziduu solid  100 %  

Rezistența termică a îmbinării  de la -20°C la +70°C 

Rezistența la rupere  >45 kg/cm2 
 

INSTRUCŢIUNI DE APLICARE 

 
Pregătirea suprafeței: Suprafețele trebuie nivelate, bine curățate; suprafețele nu trebuie să fie acoperite cu praf, rugină sau produse 
pe bază de ulei. Înlăturați toate materialele vechi de pe suprafețe înaintea aplicării adezivului, pentru a obține aderența optimă.  
Aplicare: Aplicați un strat subțire de adeziv pe una din suprafețele de lipit, cu ajutorul unei perii sau al unei spatule. Uniți suprafețele 

și presați imediat uniform, pe întreaga suprafață. Nu este necesară o presiune ridicată, materialele trebuie numai să rămână în contact 
până la uscarea inițială a adezivului.  
Curățare: Adezivul neîntărit poate fi înlăturat cu alcool de metietilcetonă (MEK).  
 

INFORMAŢII LOGISTICE  

 
Cod Produs  Conținut  Ambalaje  Bucăți per box  Bucăți Standard 

per EUR-palet  

10025187 800ml  bidon 6 720 
 

Durata de garanție este de 12 luni de la data fabricației pentru produsele păstrate în ambalajele originale care nu au fost deschise. 
Depozitați la temperaturi cuprinse între +5°C si +25°C. Temperatura de stocare nu trebuie să depășească +25°C pentru o perioadă 

îndelungată de timp. A se feri de surse de căldură.  

 

MĂSURI DE PRECAUŢIE 

 
 Luați măsurile de precauție obișnuite. Pentru informații și detalii consultați Fișa de Protecție disponibilă la Selena Romania.  
Conține: 4-4` difenilmetan diizocianat, izomeri mixați.  
R36/37/38 Irită ochii, sistemul respirator și pielea. R42/43 Prin inhalare sau la contactul cu pielea, poate cauza sensibilizare.  
S2 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.  

S3 A se păstra la loc răcoros  

S23 Nu inhalați vaporii.  

S24/25 Evitați contactul cu pielea și cu ochii  

S26 În cazul contactului cu ochii, clătiți imediat cu apă din abundență și apelați la serviciul medicului.  

S28 După contactul cu pielea, clătiți imediat cu săpun și apă din abundență.  
S46 În cazul în care înghițiți produsul, apelați imediat la serviciul medicului, arătându-i acestuia recipientul sau eticheta produsului. 

S51 Utilizați numai în încăperi cu un bun sistem de aerisire.  
Instrucțiuni de depozitare deșeuri: resturile de produs precum și ambalajele golite trebuie aruncate în locuri stabilite prin reglementări 
legale.  
Simbol:  
Xn – Nociv  
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Odata cu publicarea acestei Specificatii Tehnice, editiile anterioare nu mai sunt valabile. 
 
Informaţiile din această fişă sunt furnizate pe baza cercetărilor SELENA şi sunt considerate corecte. Totuşi datorită faptului că metodele şi condiţiile 
de utilizare ale produselor nu se află sub controlul nostru, aceste informaţii nu vor fi utilizate ca substitute pentru probele efectuate de clienţi pentru 
a se asigura că produsele SELENA sunt adecvate pentru aplicaţii specifice. Singura garanţie oferită de SELENA este aceea că produsele 
îndeplinesc specificaţiile curente de vânzare. Modalităţile exclusive de despăgubire pentru încălcarea acestei garanţii sunt:  rambursarea 
contravalorii preţului de vânzare sau înlocuirea produsului care nu întruneşte aceste garanţii. SELENA îşi declină orice răspundere pentru daunele 

accidentale. Sugestiile de utilizare a produselor nu vor putea fi considerate motive de încălcare a drepturilor conferite de un anume brevet 


