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NOVOBOND D2 
ADEZIV PENTRU LEMN, REZISTENT LA APĂ, CLASA D2  

 
INFORMAŢII GENERALE 
NOVOBOND D2 este o ispersie de poliacetat de vinil, recomandată pentru lipirea la cald și la rece a tuturor 
tipurilor de lemn, care nu sunt permanent supuse la umiditate. Potrivit pentru lipirea mobilei din diferite tipuri de 
lemn, placaj, plăci aglomerate și alte materiale din lemn. Potrivit pentru realizarea îmbinărilor de colț în cazul 
lemnului de esență tare și moale. În plus, este recomandat pentru plăcile aglomerate laminate învelite în lemn. 
Îmbinarea la cald reduce timpul de întărire al adezivului. 
 
AVANTAJE 
Clasa de rezistenţă la umiditate: D2. 
Îmbinare transparentă. 
Rezistenţă termică bună după întărire – până la +100°C. 
Fixare durabilă. 
Uşor de aplicat. 
 
APLICAȚII 
Adeziv universal pentru lemn. 
Lipirea la cald şi la rece a tuturor tipurilor de lemn, care nu sunt permanent expuse la umiditate. Asamblarea 
prin lipire a mobilei. 
 
INSTRUCȚIUNI DE APLICARE 
Pregătire: Curăţaţi, uscaţi şi degresaţi suprafeţele. Amestecati si omogenizati adezivul înainte de utilizare. 
Aplicare: Aplicaţi adezivul pe una din suprafeţe cu ajutorul unei perii sau a unei role. Uniţi ambele suprafeţe şi 
presaţi cu ajutorul unei prese sau manual, cu putere. Timpul de presare depinde de tipul lemnului, de 
umiditatea acestuia, precum şi de temperatura atmosferică. Umiditatea lemnului nu trebuie să depăşească 10-
12%. 
Curățare: Adezivul neîntărit poate fi curățat cu apă. 
Observații: Evitaţi contactul direct cu oţelul sau cu elemente metalice, datorită riscului de coroziune sau 
înnegrire a îmbinării. 
 
DATE TEHNICE 
 

Compoziție: dispersie de poliacetat de vinil (PVAc) 
Culoare și consistență: albă, fără culoare după întărire 
Tipul îmbinării: flexibilă 
Părți solide: >42% (±2) 
Densitate: Cca. 1,1 g/cm3 (20ºC) 
Viscozitate: 14000 ± 1500 mPas (20ºC) 
Timp deschis: cca. 10 minute 
Temperatura minimă a amterialului/mediului: 12 ºC 
Timp de întărire totală: 24 ore 
Consum: 150-200 g/m2 
Timp de presare: cca. 15-20 minute (20ºC), 2-3 minute (80ºC) 
Forța de presare: 0,2-0,6 N/mm2 
Clasa de rezistență la umiditate (DIN EN 204): D2 
Solubilitate: în apă înainte de întărire 
pH: 5,0 – 7,0 

Inflamabilitate: Nu este inflamabil 
 
DEPOZITARE 
Durata de depozitare a produsului în ambalajul original închis, la temperaturi cuprinse între +5°C şi +30°C este 
de 9 luni de la data fabricaţiei. 
 
 
 
 



S.C. NovoBond S.R.L.   Telefon: +40 (265) 264 685 
str. Gheorghe Doja, nr. 76    Fax:  +40 (265) 269 538 
Târgu Mureș, jud. Mureș    Mobil:  +40 (744) 997 898 
540232, România E-mail: office@novobond.ro                                                                                                   . 

Nr. ord. registru com./an: J26/151/2012       Banca Comercială Română - Târgu Mureș 
C.I.F.: RO29775129                                 IBAN: RO15 RNCB 0188 1263 5799 0001 
  SWIFT: RNCBROBU 

 
MĂSURI DE PRECAUȚIE 
Luaţi măsurile de precauţie obişnuite. Pentru informaţii detaliate consultaţi Fişa tehnica de Securitate, 
disponibilă la cerere. 
 
AMBALAJ  
Flacoane la 500 g, 750 g; găleți din plastic la 5 sau 32 kg; butoi de 130 kg.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datele, domeniile de întrebuinţare şi tehnologiile de aplicare care figurează în această fişă tehnică, s-au întocmit potrivit 
celor mai noi cunoştinţe tehnice, dar bineînţeles acestea nu compensează examinările detaliate, înainte de utilizarea 
produsului, cu referire la caracteristicile adecvate locului şi diversităţii materialelor. Din acest motiv instrucţiunile noastre au 
doar caracter informativ!  


