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 INSTA-STIK ™ MP - Adeziv profesional  
  

Descriere  INSTA-STIK™ este un adeziv poliuretanic monocomponent, cu întărire umedă. Este 
livrat într-un container portabil, presurizat, de unică folosinţă, ce nu necesită energie 
suplimentară pentru utilizare. Conţine gaz propulsor ecologic, ce îndeplineşte cele 
mai noi reglementări UE care interzic utilizarea freonilor, şi nu conţine solvenţi 
puternici.  

Domenii tipice  
de aplicare  

Instalarea plăcilor de rigips şi plăcilor de izolaţie. Poate fi folosit la aplicaţii verticale şi 
orizontale pentru lipirea definitivă a diverselor componente. Vezi detalii mai jos.  
 

Proprietăţi  INSTA STIK TM MP Adeziv aderă la majoritatea materialelor de construcţie, inclusiv 
orice combinaţie de:  

 Polistiren extrudat şi expandat  
 Poliuretan şi poliizocianurat  
 Vată minerală  
 Tencuială, plăci de gips-carton  
 Beton, cărămidă, piatră  
 Lemn  
 Metal  
 Membrane bituminoase  

Cu excepţia suprafeţelor din polietilenă, silicon, cu ulei sau grăsimi, şi altele 
asemenea 

INSTA STIK TM MP Adeziv poate fi folosit la temperaturi între +5°C şi +35°C, 
temperatura optimă de procesare fiind între +18°C şi +25°C  
Timpul de întărire completă a spumei este de 12 ore.  
Este stabilă termic între -30°C şi +80°C. este rezistentă şi durabilă cu excepţia 
cazurilor în care este expusă la radiaţiile UV.  
 

Condiţii de lucru 
recomandate  

Înainte de aplicare, suprafeţele trebuie să fie solide, curate, fără praf, grăsime sau 
particule desprinse. Pentru grăbirea întăririi, suprafeţele pot fi uşor umezite cu apă 
înainte de aplicarea adezivului.  
Atenţie: Pentru întărirea rapidă şi uniformă a adezivului este necesară prezenţa 
umidităţii. Umezirea inadecvată poate cauza întărirea lentă sau post-expandarea 
excesivă a spumei.  
Se recomandă acoperirea sprafeţelor adiacente cu folie de plastic sau hârtie pentru 
protecţie împotriva scurgerii. Vă recomandăm să aveţi la îndemână GREAT STUFF 
PRO GUN CLEANER.  
Folosiţi întotdeauna mânuşi şi ochelari de protecţie la aplicarea adezivului INSTA 
STIK TM MP Adeziv.  
Temperaturra de lucru ideală este de +20°C.  
 

Metoda de aplicare 
recomandată  

1. Agitaţi energic recipientul 30 secunde.  
2. Înfiletaţi complet pistolul pe valvă.  
3. În timpul aplicării tubul trebuie ţinut cu valva în jos. Pentru eliberarea spumei, se 

apasă uşor trăgaciul pistolului. Debitul poate fi ajustat prin rotirea butonului din 
spatele pistolului.  

4. Aplicaţi INSTA-STIKTM MP Adeziv pe substrat în picături.  
Dimensiunea medie a picăturilor: 20-25mm diametru.  
Distanţa medie între picături: 250mm  
Notă: In cazul în care INSTA-STIKTM MP Adeziv este folosit la lipirea plăcilor 



izolatoare pe pereţi, se recomandă 3 picături per placă.  
5. Ataşaţi placa de izolaţie în maxim 5 minute de la aplicarea adezivului (în funcţie 

de condiţiile de mediu) şi presaţi ferm.  
Plăcile trebuiesc puse cap la cap cu rosturile pe rânduri alternante. Plăcile vor fi 
lipite pe rânduri, începând din partea de jos a peretelui, pentru a permite 
susţinerea plăcilor de către rândul inferior, evitând astfel alunecarea.  

6. Odată terminată operaţia de lipire, sigilaţi partea superioară a peretelui placat, cu 
INSTA-STIKTM MP Adeziv pentru evitarea pătrunderii materiilor străine între 
plăcile izolatoare şi perete.  

 
Spuma vărsată accidental poate fi curăţată înainte de întărire cu GREAT STUFF 
PRO GUN CLEANER. După întărire poate fi îndepărtată doar mecanic.  
În timpul pauzelor scurte, lăsaţi pistolul ataşat de doză şi răsuciţi butonul debitului la 
minim. La golirea unei doze, înfiletaţi imediiat alta. În timpul pauzelor lungi demontaţi 
doza de pe pistol şi curăţaţi-l cu GREAT STUFF PRO GUN CLEANER. După 
începerea unei doze, aceasta va trebui utilizată în maxim 4 săptămâni.  
Dacă doza s-a lipit de pistol, nu forţaţi desprinderea ei deoarece există pericolul 
deversării necontrolate a produsului.  
 

Ambalaj  Doze metalice: 750 mL  
Baxuri: 12 doze  
 

Manevrare şi 
depozitare  

Depozitaţi şi transportaţi întotdeauna dozele în poziţie verticală şi în locuri ferite de 
umezeală. Temperatura de depozitare: de la +15°C la + 25°C.  
Dozele nu vor fi depozitate în locuri fierbinţi cum ar fi vehicule lăsate în bătaia 
soarelui.  
Termen de valabilitate: 12 luni.  
 

Proprietăţi fizice(1)

 U.M.   Metoda de test  
Tack free time  Min.  9  Metodă internă Dow  
Volum randament  L  45  Metodă internă Dow  
 (1) Pe baza testelor menţionate mai sus toate datele sunt calculate pentru spuma proaspătă la 23оС şi umiditate 

relativă 50%.randamentul este mai redus pentru spuma mai veche. Aplicaţiile speciale vor fi testate individual. Pentru 
rezultate optime umeziţi suprafaţa înainte de aplicarea adezivului.  

  
Considerente de 
securitate  

Fişele de Securitate sunt disponibile la Dow Chemical Company. Acestea sunt 
oferite pentru a ajuta clienţii să manevreze, utilizeze şi elimine în siguranţă produsul. 
Fişele de Securitate sunt actualizate regulat, de aceea vă rugăm să solicitaţi şi 
consultaţi cele mai recente ediţii înainte de manevrarea şi utilizarea oricărui produs. 
Le puteţi găsi la cea mai apropiată sucursală sau partener Dow.  
 

Notă către clienţi  Dow încurajează clienţii săi ca la utilizarea produselor Dow să ia în considerare şi 
implicaţiile ecologice şi de sănătate. Pentru a vă a sigura că produsele Dow nu sunt 
folosite în alte scopuri decât cele pentru care au fost create şi testate, personalul de 
la Dow vă poate oferi consultanţă în problemele ecologice sau ale siguranţei 
produselor.  
 

 
Contact  
Pentru mai multe informaţii despre 
produsele din PU, contactaţi  
Dow Chemical Company :  
http://www.dow.com/pusystems/index.htm 

 
NOTĂ: Informaţiile şi datele din această fişă nu constituie specificaţii de vânzare. Proprietăţile produsului pot fi schimbate fără notificare prealabilă. Acest 
document nu garantează sub nici o formă performanţele produsului. Este responsabilitatea Cumpărătorului să determine dacă produsele Dow sunt potrivite 
pentru utilizările Cumpărătorului şi să se asigure că spaţiile de producţie şi eliminarea deşeurilor sunt în concordanţă cu reglementările în vigoare. Nu se 
acordă nici un drept de a folosi vreunul din patentele sau proprietăţile intelectuale 

 
*Marcă înregistrată The Dow Chemical Company 
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