
Adeziv instantaneu blaugelb CA 5
Lipeşte în secunde elementele care necesită o rezistenţă durabilă.

• Întărire foarte rapidă

• Eclisă de picurare uşor de utilizat

• Adecvat pentru suprafeţe PMMA şi acril

• Rezistent la umiditate şi temperatură

• Rezistent la intemperii şi UV, nu se îngălbeneşte

• Fără conţinut de solvenţi

• Formează o lipitură rezistentă cu rost de lipire vâscos
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Adeziv instantaneu cu vâscozitate scăzută 
pentru suporturi neabsorbante.
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Adeziv instantaneu blaugelb CA 5
Lipeşte în secunde elementele care necesită o rezistenţă durabilă.

Caracteristicile produsului:

Adezivul instantaneu blaugelb CA 5 este un adeziv cu întărire rapidă,  
monocomponent, pentru lipirea materialelor non-absorbante. La construcţia 
de ferestre şi faţade se utilizează în special pentru lipirea cap la cap sau 
în colţ a profilelor de etanşare din cauciuc APTK sau EPDM, a chederelor  
profilate şi circulare din cauciuc plin sau burete de cauciuc precum şi a  
elastomerilor sintetici (de ex. cauciuc cloroprenic). 

Posibilităţile de utilizare sunt însă mult mai diverse. Adezivul instantaneu  
blaugelb CA 5 este foarte adecvat de exemplu pentru îmbinările între metal 
şi plastic, fără a ataca suprafeţele din PMMA şi acril. Pot fi lipite suprafeţe 
suport minerale precum piatra, granitul şi altele. Şi în activitatea cotidiană, 
adezivul instantaneu blaugelb CA 5 poate fi utilizat în diverse aplicaţii, cu 
excepţia suprafeţelor poroase şi absorbante.

Adezivul instantaneu blaugelb CA 5 prezintă o viscozitate redusă la  
cca. 15-30 mPa*s şi este foarte fluid. Utilizarea poate fi adaptată cu precizie 
în funcţie de cerinţe. Pentru aplicaţii care necesită o viscozitate mai ridicată, 
adezivul instantaneu blaugelb CA 5 VL este alegerea corectă.

Avantajele produsului:

• întărire foarte rapidă
• eclisă de picurare uşor de utilizat
• adecvat pentru suprafeţe PMMA şi acril
• rezistent la umiditate şi temperatură
• rezistent la intemperii şi UV, nu se îngălbeneşte
• fără conţinut de solvenţi
• formează o lipitură rezistentă cu rost de lipire vâscos
• rezistenţă bună la chimicale

Date tehnice:

Baza: cianoacrilat etilic

Culoare: transparent

Consistenţă: foarte fluid, cca. 15 - 30 mPa*s

Densitate: 1,05 g/cm³

Strat film: vâscos după întărire

Temperatura de prelucrare: +5°C până la +30°C

Rezistenţa la temperatură: până la +90°C constantă

Rezistenţă chimică: rezistent la uleiuri, vaseline, acizi de 
concentraţie redusă şi baze

Rezistenţa la forfecare prin întindere: la diverse tipuri de cauciuc:
13 N/mm² la +25°C

Conţinutul de COV: fără

Denumire articol UV Cod art.

Adeziv instantaneu blaugelb CA 5 20g (viscozitate redusă) 20 sticle 0008435

Pregătire şi prelucrare: 

Suprafeţele de lipire trebuie să fie curăţate de impurităţi şi vaselină.  
Eventual înăspriţi suprafeţele metalice. În condiţii de umiditate redusă sau  
de temperatură scăzută întărirea este mai lentă, de aceea umiditatea  

atmosferică în zona de lucru trebuie să fie de 50 până la 70 %. Înainte de 
utilizare, adezivul trebuie adus la temperatura camerei (cca. +20°C).

Înainte de utilizare, adecvarea materialului pentru scopul de utilizare se va 
testa prin efectuarea unor încercări prealabile.

Atenţie: Cianoacrilat - pericol: lipeşte în secundă pielea şi pleoapele. A nu 
se lăsa să ajungă pe piele sau la îndemâna copiilor. Doar pentru utilizatorii 
profesionişti.

Aplicaţi adezivul instantaneu blaugelb CA 5 pe o parte, direct din eclisa de 
picurare. În funcţie de necesităţi, aplicarea se poate realiza în puncte sau 
sub formă de linii înguste. Nu nivelaţi adezivul. Lipiţi imediat piesele şi fixaţi 
pentru 20-60 secunde cu presiune, în funcţie de material. Piesele de lipit 
trebuie poziţionate exact, deoarece corectura nu este posibilă din cauza 
vitezei rapide de întărire. Îndepărtaţi imediat resturile de adeziv scurse, după 
contactul cu aerul mai poate fi îndepărtat doar mecanic.

Rezistenţa funcţională se atinge după max. 20 de secunde de fixare sub 
presiune, rezistenţa finală după 12 secunde. Lipiturile pe cauciuc prezintă 
rezistenţe ridicate la forfecare prin întindere.

Livrare şi formă de depozitare:

Sticlă de picurare din PE 20 g. Păstraţi recipientul bine închis. A se proteja 
împotriva razelor soarelui, umidităţii şi căldurii.

Durata de depozitare variază în funcţie de temperatura de depozitare:

la temperatura camerei (+20°C)  cca. 12 luni
în frigider     peste 12 luni
în congelator (cca. -18°C)   aproape nelimitat,
la temperaturi de peste +20°C    durata de depozitare se reduce 

semnificativ.

Înainte de utilizare aduceţi produsul la temperatura camerei.

Eliminare ca deşeu:

Eliminarea ca deşeu se realizează în conformitate cu prevederile naţionale. 

Indicaţie de siguranţă:

Vă rugăm respectaţi fişele cu date de securitate. 

Informaţiile cuprinse în acest document sunt, după cunoştinţele noastre, în conformitate cu informaţiile şi datele tehnice deţinute de noi, însă nu reprezintă o garanţie conform § 443 BGB. Instrucţiunile noastre de 
prelucrare reprezintă directive general valabile şi pot varia în cazuri individuale, datorită diversităţii posibilităţilor de utilizare şi folosire. Prin urmare, ele nu scutesc utilizatorul de obligaţia de a efectua încercări individuale. 
Ne rezervăm dreptul de a aduce în orice moment modificări tehnice şi de a dezvolta în continuare produsele.


