
 

                                                               
 

Sistem HW 
HW 900  
Adeziv pentru pereţi 

   

••  AAddeezziivv  uunniiccoommppoonneenntt  ddiinn  ppiiaattrrăă  ddeeccoorraattiivvăă  ppeennttrruu  ppeerreeţţii  

 
HW 900 este un adeziv rezistent şi aderent 

conceput special pentru aplicarea nisipului 

cuarţos pe suprafeţe verticale. HW 900 este 

compus dintr-un material de dispersie, care 

împreună cu cuarţuri decorative realizează o 

masă aderentă. Capacitatea bună de ajustare 

permite o bună aplicare a nisipului greu  pe 

suprafeţele verticale. 

Compoziţia acestui dintr-o singură componentă 

permite o prelucrare ce nu necesită alţi timpi 

intermediari de preparare ca în cazul răşinilor 

de reacţie. Fiind un produs de dispersie nu sunt 

necesare alte măsuri deosebite de protecţie în 

timpul punerii în operă. 

Tendinţa de îngălbenire scăzută permite 

utilizarea pe pereţi şi postamente pentru 

exterior ce nu sunt permanent umede sau 

supuse acţiunilor mecanice deosebite. 

 
 
Proprietăţi 

 
� Nu necesită timp de reacţie deoarece 

este uni-component 

� Uşor de pus în operă 

� Uşor de ajustat 

� Dispersie nepericuloasă 

� Rezistent la îngălbenire 

� Pentru interior şi exterior 

 
 

Domenii de utilizare: 

Ca adeziv pentru pereţi HW 900 se poate utiliza pentru 

toate tipurile de suprafeţe verticale, care nu sunt 

permanent umede sau supuse acţiunilor mecanice 

deosebite, precum: 

� Postamente şi piedestale 

� Pereţi de până la 1 m înălţime 

� Trepte de interior (sau de exterior, dacă nu sunt 

supuse constant umezelii) 

� Bucăţi de completare pentru alte straturi, de ex.  

pentru ceramică 

Recomandare: pentru suprafeţe umede şi pretenţioase 

folosiţi ca adeziv răşină epoxidică. 

 

Caracteristici tehnice 

 

Raport de amestecare                        
4 - 5 kg la 25 kg nisip 

cuarţos 

Timp de punere în operă: Nelimitat 

Timp de uscare: 24 – 48 de ore 

Greutate specifică: 1, 05 kg /l 

Consistenţă: păstoasă 

Consum: 
1,5 kg – 2,5 kg /m2 în 

funcţie de granulaţie 

Culoare după uscare: Transparent 

Ambalaj: 
Găleată din plastic de 10 

şi 25 kg 

Depozitare: 
12 luni – sensibil la 

îngheţ 
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Stratul suport: 

Stratul suport trebuie să fie uscat, curat, portant şi 

fără crăpături. Straturile neaderente şi sfărâmicioase 

trebuie îndepărtate. Stratul suport trebuie să fie 

neted, eventual se şpăcluieşte în prealabil. 

 

Punere în operă: 

Amestecare: 

Se varsă 25 kg de nisip şi 5 kg de adeziv într-un 

recipient suficient de mare şi se amestecă până 

devine omogen. Sunt indicate malaxoarele cu o 

rotaţie lentă şi maşini de amestecare cu un coş 

dublu. 

 

Aplicare: 

Din alt recipient se aplică adeziv pe suprafaţa 

pregătită pentru acoperire. În aceste caz se 

recomandă utilizarea unui şpaclu fin zimţat cu o 

capacitate de 300 g/m2. Preparaţi şi aplicaţi doar atât 

cât se poate în 15 minute. Apoi aplicaţi imediat 

amestecul de prundiş şi adeziv cu o mistrie 

inoxidabilă şi după câteva minute ajustaţi şi neteziţi. 

Pentru curăţarea mistriei între utilizări folosiţi apă. 

Pentru a preveni depunerile, lucraţi întotdeauna 

proaspăt pe proaspăt. Despărţiţi suprafeţele de lucru 

cu şine de separaţie. 

Punerea în operă nu se realizează sub 10°C sau la o 

umiditate de peste 75 %. 

 

Recomandare: 

Adezivul HW conţine doar o cantitate mică de 

solvenţi inflamabili şi nu este înregistrat ca lichid 

inflamabil. (VbF) 

 

 

 Curăţire: 

Pentru îndepărtarea petelor şi pentru curăţirea 

sculelor se foloseşte imediat apă. 

 

Depozitare: 

A se depozita la loc rece şi uscat. Închideţi bine 

recipientele. A se proteja de îngheţ. 

 

Indicaţiile noastre se bazează pe experienţa şi 

execuţia noastră. Ne asumăm responsabilitatea 

pentru calitatea produselor noastre, dar nu ne putem 

lua responsabilitatea pentru reuşita punerii în operă 

de către dumneavoastră a acestor produse, deoarece 

nu avem nici o influenţă asupra punerii în operă şi a 

condiţiilor de lucru. Se recomandă o probă de lucru 

de pe mici porţiuni. În rest, sunt valabile condiţiile 

noastre comerciale generale. 

 

 

 

 


