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FIŞĂ TEHNICĂ 
 

DESCRIERE 
EMFIMASTIC PMS 60 INDUSTRIE este un adeziv/ etanşant monocomponent elastomeric fără izocianaŃi. 
Se întăreşte rapid sub efectul umidităŃii atmosferice formând o îmbinare flexibilă şi rezistentă cu o foarte 
bună adeziune pe majoritatea materialelor. 
 
 
DOMENIILE DE APLICAłIE 
EMFIMASTIC PMS 60 INDUSTRIE este este adecvat pentru remorcile industriale şi frigorifice, corpuri de 
camion, construcŃii navale, ansambluri de aer condiŃionat şi ventilaŃie, panouri tip sandvis şi multe alte 
aplicaŃii industriale. 
EMFIMASTIC PMS 60 INDUSTRIE, de asemenea, poate fi utilizat pentru lipirea şi stemuirea diferitelor 
materiale utilizate în industria construcŃiilor: ciment, lemn, aluminiu, metalele cele mai lăcuite, poliester, sticlă, 
piatră, ceramică, etc.. 
Totuşi, pentru materialele dificile (în special, metalele lăcuite sau neferoase), este necesar să se facă teste în 
prealabil. 
 

 
DATE TEHNICE 

Aspect Pastă subŃire 
 AVERTISMENT Culoare Alb, negru 

Densitate la 20ºC Alb: 1.62 ± 0.05 / negru: 1.60 ± 0.05 
 De asemenea, consultaŃi 

MSDS-ul produsului Flexiune (ISO 7390) < 2 mm 
Temperatura de aplicare: De la 15 la 35 ºC   
Durata formării crustei la 23ºC şi 50% UR 20 ± 10 min 
Timpul de întărire la 23ºC şi 50% UR > 3 mm/24h 
Duritate finală uscată A (ISO 868-3 secunde) Ca 55 
Coeficient la 100% (ISO 8339) > 145 psi (> 1 MPa) 
Alungire la pauză (ISO 8339) > 100 % 
Coeficient la pauză (ISO 8339) > 260 psi (> 1.8 MPa) 
Pierdere din Volum (ISO 10563) < 2 % 
RezistenŃa la Temperatură -40 la +100ºC 
RezistenŃa UV Excelentă 
Compatibilitatea cu vopselele Pe bază de apă: albă / Pe bază de solvent: 

necesită testare 
 
 
INSTRUCłIUNI DE UTILIZARE 
Pregătirea substraturilor: 
 
Substraturile trebuie să fie curate, plate, uscate, neprăfuite, degresate şi fără impurităŃi ce ar putea afecta 
lipirea. Toate urmele de vopsele şi acoperiri prost aderente ar trebui să fie îndepărtate sistemtatic, în prealabil. 
Dacă substraturile necesită curăŃare, solvenŃi ca şi EMFINET 683 sau metiletilcetona (MEK) pot fi utilizate. 
VerificaŃi compatibilitatea solventului utilizat cu substraturile. 
S-ar putea să fie necesar să se răzuiască/frece toate substraturile în prealabil. CurăŃaŃi suprafaŃa după 
răzuire/frecare. LăsaŃi substratul să se usuce după degresare. 
Notă: atunci când utilizaŃi solvenŃi, stingeŃi toate sursele de igniŃie şi urmaŃi, cu grijă instrucŃiunile de securitate 
şi manipulare furnizate de către producător. 
 
Stemuire: 
 
EMFIMASTIC PMS 60 INDUSTRIE poate fi aplicat cu un pistol, manual sau pneumatic. 
După aplicare, utilizaŃi un cuŃit de chituit pentru a nivela îmbinarea cu apă cu săpun. 
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Acest produs ar trebui utilizat in decurs de 24 de ore de la desigilarea cartuşului produsului; altfel, etanşantul 
s-ar putea întări în interior. 
În anotimpul rece, depozitaŃi cartuşele sau salamurile la aprox. 20ºC înainte de utilizare. 
EvitaŃi orice contact cu poliuretanii ne-întăriŃi în timpul întăririi. 
 
CurăŃare: 
 
Uneltele pot fi curăŃate cu EMFINET 683, MEK sau acetonă înainte ca etanşantul să se fi întărit complet. După 
întărire, abr aziunea este necesară. 
 
 
DEPOZITARE ŞI TERMENUL DE VALABILITATE 
6 luni în ambalaje originale închise ermetic, depozitate la temperaturi cuprinse între 5 şi 25ºC.  
 
 
AMBALAREA 
Cartuşe de 290 ml şi salamuri de 600 ml. 
 
 
SECURITATE 
Nu este clasificat ca fiiind periculos. ConsultaŃi fişa de securitate înainte de utilizare. 
 
 
 
 
 
 
Datele tehnice conŃinute în prezentul document se bazează pe cunoştinŃele şi pe experienŃele noastre proprii şi nu putem fi traşi la 
răspundere pentru orice erori, inexactităŃi, omisiuni sau greşeli de editare, ce pot rezulta din schimbări sau cercetări tehnologice, de la 
data publicării acestui document şi până la data achiziŃionării produsului.  
Înainte de utilizarea produsului, utlizatorul ar trebui să efectueze orice teste sau probe necesare, pentru a se asigura că produsul este 
potrivit/adecvat pentru aplicaŃia destinată. În plus, toŃi utilizatorii ar trebui să contacteze vânzătorul sau producătorul produsului pentru 
informaŃii tehnice suplimentare privind întrebuinŃarea lui, dacă ei consideră că informaŃiile pe care le deŃin trebuie clarificate în orice fel, 
indiferent dacă este destinat utilizării normale sau unei aplicaŃii specifice.  
GaranŃia noastră decurge din contextul numeroaselor reglementări şi dispoziŃii legale, a standardelor profesionale curente şi în 
conformitate cu stipulaŃiile expuse în condiŃiile noastre generale de vânzări. 
InformaŃiile detaliate în prezenta Fişă Tehnică sunt oferite în loc de indicaŃii şi nu sunt exhaustive. Aceleaşi detalii se aplică oricăror 
informaŃii furnizate verbal, prin telefon, oricăror clienŃi viitori sau actuali.  


