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  Adeziv bicomponent pentru gazon artificial 
 

 Proprietati:   

Foarte bun riflaj 
Rezistenţă la intemperii 
Peliculă flexibilă de adeziv 
Fară conţinut de solvenţi, neinflamabil 
Culoare verde 
Certificat ISA EN 14836 

 
Adeziv pentru: 

Pentru lipirea gazonului sintetic de-a lungul îmbinărilor şi pe linia de demarcaţie a terenului pe 
banda din fibre de poliester (Forbo 849 Eurotape U / 842 Eurotape F), pentru utilizare la interior 

şi exterior   

 

Date tehnice :  

Bază   Poliuretan                            Componenta B: izocianat  
Culoare    Verde                                               maro 
Consistenţă    păstoasă  
Densitate mixtură  aproximativ 1,65 g/cm3  
Agent de curăţare  Soluţie Helmitin 694 
Întăritor   Întăritor 500 LF 
Reţetă de amestec 100 părţi (greutate) de 149 Forbo Euromix PU Sport Extra la 10  
   părţi (greutate) de Întăritor 500 LF 
Durată de viaţă în  
recipientul deschis aproximativ 60-70 minute*  
Timpul de aplicare  
a pardoselii  aproximativ 90 minute*  
Mod de aplicare   spatula, de exemplu TKB/B2-B3, în funcţie de tipul stratului inferior al 

pardoselii finale  
Consum                             800-1000 g/mp în funcţie de tipul pardoselii finale             
Timp de maturare aproximativ 12 ore  
Durată de valabilitate  aproximativ 12 luni 
Condiţii de depozitare       recipientul închis etanş, la 5-40 grade Celsius, în loc uscat, 

recipientele deschise trebuie re-închise etanş şi consumate cât de 
repede posibil 

Sensibil la îngheţ       nu 
Codificare GefStoffV*        componenta (A)-nu                    componenta (B)-Xn 
GISCODE      RU1 
Fişa de siguranţă 
 a materialului  disponibilă la cerere 
* Datele menţionate mai sus au fost obţinute în condiţii de laborator. Având în vedere marea 
varietate de situaţii concrete de aplicare la faţa locului, datele amintite trebuie avute în vedere 
doar ca normă de referinţă. 
** Reglementările germane privitoare la materialele periculoase  

 

Stratul 
suport: 

Suprafaţa suport trebuie să  fie rezistentă la încărcări statico-dinamice şi adecvată  amenajării 
terenurilor de sport, fără defecte. Trebuie să  existe posibilitatea drenării apei.   Suprafaţa 
support trebuie să fie solidă şi fermă, în conformitate cu reglementările relevante aplicabile.  

 

Instructiuni 
de utilizare: 

Amestecaţi bine adezivul şi  întăritorul până la obţinerea unui amestec omogen. Nu folosiţi părţi 
de adeziv ce se lipesc pe marginea recipientului.  
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Amestecaţi cantitatea de adeziv ce poate fi aplicată în limitele timpului de instalare (aproximativ 
90 de minute, în funcţie de climat). Temperaturile mai ridicate accelerează procesul de întărire a 
amestecului, cele mai scăzute îl întârzie. 
Gazonul artificial trebuie aşezat pe suprafaţa suport, stratul acoperitor ridicat iar adezivul aplicat 
pe banda marginală de poliester (849 Eurotape U ,842 Eurotape F). Cantitatea utilizată de 
adeziv depinde de structura stratului inferior al covorului de gazon.  
Imediat după aplicarea adezivului pe benzi, stratul de gazon poate fi montat în decurs de 
maximum 90 de  minute . Timpul de instalare depinde de temperatura mediului ambient, 
umiditatea aerului şi temperatura suprafeţei suport. Dacă gazonul este montat mai târziu de 90 
de minute, atunci capacitatea de priză durabilă a adezivului nu mai poate fi garantată. 
După montarea covorului de gazon artificial, vă rugăm să presaţi bine suprafaţa folosind o rolă.  
Aceeaşi procedură e valabilă  şi pentru aplicarea  liniei de demarcaţie a terenului de joc. 

 

Conditii 
de mediu: 

Temperaturile mai scăzute influenţează  negativ consistenţa adezivului, prelungind perioada 
necesară  maturării.  Temperaturile mai ridicate cauzează o prea mare lichiditate a adezivului, 
fapt ce implică folosirea unei cantităţi mai mari. Totodată, în cazul  temperaturilor mai ridicate, 
operaţiunea aplicării amestecului de adeziv şi întăritor trebuie derulată foarte rapid.  
În timpul aplicării adezivului nu trebuie să plouă sau să fie ceaţă. Pentru atare condiţii 
meteorologice vă recomandăm Forbo 160 2 K Turf Adhesives.  

 

Nota: 

Vă rugăm să folosiţi soluţia Forbo Solution 694 pentru a curăţa sculele şi petele de adeziv 
înaintea uscării acestuia.  Petele deja solide de adeziv nu se mai pot îndepărta decât mecanic. 
Întăritorul 500 LF este sensibil la umezeală: în consecinţă găleţile trebuie închise etanş şi 
depozitate în loc uscat. 
E recomandabilă purtarea mănuşilor de protecţie deoarece ambele componente (A şi B) pot 
penetra porii din piele şi sunt dificil de îndepărtat.  
Produsul conţine ingrediente periculoase. Acordaţi atenţie fişei de siguranţă a materialului.  
Nu amestecaţi produsul cu alt material dacă nu e expres indicat astfel.   
Aveţi vă rugăm în vedere fişele tehnice ale materialelor auxiliare. Trebuie respectate întocmai 
normele şi reglementările aplicabile în domeniu. In afara Germaniei, se aplică reglementările 
naţionale în vigoare, a căror cunoaştere incumbă asupra utilizatorului. 

 

Ambalare: 

149 Eurosol PU Sport Extra - ambalat în recipiente de 12 kg net 
Întăritorul 500 LF                  - ambalat în recipiente de 1,2 kg net   
Ambele componente se livrează ca set 

 
Nota 
seciala:  

Prezentele informaţii referitoare la produs au la bază deopotrivă experienţe de laborator şi 
lucrări practice. Marea diversitate a materialelor, procedurilor de lucru, condiţiilor locale şi 
metodelor de depozitare fac însă imposibilă garantarea rezultatelor procesului propriu-zis. Orice 
aplicare diferită de cele specificate în prezentale informaţii tehnice necesită aprobarea noastră, 
altminteri Forbo îşi declină orice răspundere. In consecinţă, se recomandă clienţilor să identifice 
metodele optime pentru cazul lor particular prin intermediul unor teste. Termenii şi conditiile 
generale de afaceri ale companiei se aplică. 
Prezentele informaţii tehnice înlocuiesc şi prevalează asupra prevederilor oricăror fişe tehnice şi 
informaţii referitoare la produs publicate la o dată anterioară. 
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