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MATERIALE REZISTENTE LA INCENDIU Creem Soluţii Permanente

CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

Etanşant acrilic anti-foc pe bază de apă (monocomponent), ideal pentru etanşarea rosturilor, în scopul 
prevenirii scurgerii gazelor inflamabile şi toxice (inclusiv fum) în cazul pereţilor de compartimentare 
şi podelelor. 

AC607
IZOLANT ACRILIC IGNIFUG

Comportare la incendiu: aparţine clasei M1, în conformitate cu standardul NF P 92-501 stabilit prin 
testarea materialelor ignifuge. Bună aderenţă la mare majoritate a substraturilor folosite în construcţii, 
fără a fi necesară aplicarea unui strat de grunduire. Uşor de aplicat. Rămâne flexibil. Se poate adăuga 
strat de vopsea. Nu se tasează.

Etanşare rosturi şi cusături; ideal pentru acele zone în care condiţiile de rezistenţă la incendiu sunt 
impuse prin lege.

CARACTERISTICI

CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

DOMENII DE APLICARE

Etanşant poliuretanic monocomponent, cu un modul de elasticitate redus, rezistent la condiţii de umiditate 
atmosferică. Are o adeziune excelentă la toate materialele de construcţie, cum ar fi materiale pe bază de ciment, 
cărămidă, ceramică, sticlă, lemn, tablă zincată şi tablă gata vopsită, precum şi diverse materiale plastice.

Spumă monocomponentă, cu întărire la umiditate, auto-expandabilă. Spumă poliuretanică gata de 
întrebuinţare, conţinând gaze generatoare de aerosoli care nu dăunează în niciun fel stratului de ozon. 
Poate rezista unui incendiu de până la 235 de minute în anumite configuraţii. Spumă PU de înaltă calitate 
recomandată în acele operaţiuni de etanşare în care rezistenţa la foc este impusă prin lege. Spumă PU de 
mare randament pentru profesionişti; poate fi aplicată utilizând aplicator tip pistol; uşor de aplicat; reutilizabil.

P636

820P

Etanşant pe bază de spumă PU anti-foc

SPUMĂ PU GREU INFLAMABILĂ (CLASA DE
INFLAMABILITATE B1) PENTRU APLICATOR TIP PAI

Peste 4 ore de rezistenţă la incendiu în anumite condiţii, fără a fi necesară utilizarea în prealabil a materialelor 
de umplutură. Elasticitatea permanentă. Nu se tasează. Caracter tixotropic. Suprafaţa pe care se aplică nu va 
manifesta adezivitate după uscarea completă. Rezistent la murdărire. Nu suferă contracţii. Stabilitate chimică 
mare în condiţii de depozitare corectă. Poate fi aplicat utilizând aplicator de tip pistol. Uşor de utilizat. Se poate 
adăuga strat de vopsea. Uscare fără a se forma bule de aer. Mişcare în lucru de 25%. Conform standardului 
BS 6920 în cee ce priveşte impurităţile metalice solubile în apă. Conform normei EQ c4.1 a LEED privind 
conţinutul de COV (compuşi organici volatili). Produs evaluat drept fiind “produs cu emisii foarte scăzute”, 
conform regulei SCAQMD no. 1168. Certificare protecţie anti-incendiu M2 conform standardului NF P 92-501.
Garantăm calitatea superioară a aerului din acele spaţii interioare unde se va folosi produsul de faţă.

În conformitate cu EN 1366-4: agent ignifug; rezistenţă în caz de incendiu de până la 235 de minute. 
Etanşare eficientă împotriva fumului şi noxelor. Nu conţine compuşi CFC şi H-CFC. Aderenţă, 
stabilitate, capacitate de umplere şi de montare excelente. Randament ridicat de până la 55 de 
litri, în funcţie de temperatură şi umiditate. Excelenta aderenţă la diverse substraturi – cu excepţia 
unora precum: teflon, polietilenă (PE) şi  polipropilenă (PP). Capacitate mare de umplere. Excelente 
proprietăţi de izolaţie termică şi fonică. După întărire, poate fi vopsit ori tăiat. Nu va manifesta 
contractare. Rezistenţă la umezeală şi formarea de mucegai.  Reacţia la foc: clasa B1 (DIN 4102).

Aplicaţii de etanşare, lipiri şi îmbinări unde este necesară rezistenţa la incendii. Pentru rosturi de 
dilataţie implicând diferite materiale de construcţii. Rosturi mobile, rosturi de îmbinare pentru 
pardoseli. Aplicaţii interioare şi exterioare pentru zonele în care se circulă des, zone marcate de trafic 
pietonal. Rosturi de îmbinare între diverse materiale de construcţii prefabricate. Etanşare şi îmbinare 
conducte de aerisire, jgheaburi, burlane etc. Pentru rosturi de dilatare între panouri prefabricate din 
beton.

Reacţia la foc
clasa M2

Toate aplicaţiile în care sunt dezirabile proprietăţi ignifuge, cum ar fi: instalarea de cadre pentru uşi 
şi ferestre. Umplerea şi etanşarea crăpăturilor, rosturilor şi găurilor (inclusiv în pereţi). Izolare termică 
pentru acoperiş. Etanşarea găurilor pentru cabluri şi ţevi. Izolare fonică şi etanşare pereţi despărţitori. 
Lipirea materialelor izolante. Orice fel de operaţiuni de lipire şi fixare.

Poate rezista unui
incendiu de până la 4 

ore, potrivit EN 1366-4M2

Poate rezista unui
incendiu de până la 4 

ore, potrivit EN 1366-4

Poate rezista unui 
incendiu de până la 235 
de minute, potrivit EN 

1366-4.

M1
Reacţia la foc

clasa M2
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CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

N920 este un etanseizant neutru intumescent, din silicon cu continut de grafit, destinat sa protejeze 
penetrarile pentru cabluri prin etanseizare contra gazelor si a apei. Produsul se intareste cand este 
expus la umiditatea atmosferica si se dilata la temperaturi inalte, impiedicand propagarea fumului si 
a flacarilor. 

N920
ETANSEIZANT NEUTRU INTUMESCENT, IGNIFUG 

Flexibil si durabil. Etans la gaze si apa. Are proprietati ignifuge. Rezista la apa, agenti alcalini, agenti 
chmici. Necoroziv. Fara solventi. Absoarbe socurile. Rapid si usor de instalat. 

Conducte combustibile si non-combustibile. Cabluri (cabluri individuale sau fascicule de cabluri). 
Etanseizeaza toate materialele cunoscute: cabluri cu invelis din PVC & PE, etc. Se adapteaza la forma 
oricarui orificiu. Compatibil cu toate materialele uzuale de constructii. 

CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

Spumă poliuretanică aerosol auto-extingibilă pentru umplerea, etanşarea şi îmbinarea crăpăturilor şi 
a găurilor. Spumă special concepută pentru aplicare uşoară folosind aplicatorul de tip pai inclus în 
fiecare kit, precum şi pentru cel de tip pistol.

840/840P
SPUMĂ PU (CLASA DE INFLAMABILITATE B2)
PENTRU APLICATOR TIP PAI/ PISTOL

Comportare la incendiu: clasa B2 (DIN 4102). Aderenţă excelentă la majoritatea materialelor de 
construcţii. Nu conţine decât gaze generatoare de aerosoli care nu dăunează în niciun fel stratului de 
ozon. Poate fi vopsit ori tăiat după întărire. 

Fixarea şi instalarea de cadre pentru uşi şi ferestre. Umplerea şi etanşarea crăpăturilor, rosturilor şi 
găurilor (inclusiv în pereţi). Ideală pentru izolarea prizelor electrice şi a conductelor pentru instalaţii 
hidro-sanitare.

Fire Class

B2

CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

Spumă monocomponentă, cu întărire la umiditate, auto-expandabilă. Spumă poliuretanică gata de 
întrebuinţare, conţinând gaze generatoare de aerosoli care nu dăunează în niciun fel stratului de ozon. 
Poate rezista unui incendiu de până la 235 de minute în anumite configuraţii. Spumă PU de înaltă calitate 
recomandată în acele operaţiuni de etanşare în care rezistenţa la foc este impusă prin lege. Spumă special 
concepută pentru aplicare uşoară folosind aplicatorul de tip pai inclus în fiecare kit.

820
SPUMĂ PU (CLASA DE INFLAMABILITATE B2)
PENTRU APLICATOR TIP PAI

În conformitate cu EN 1366-4: agent ignifug; rezistenţă în caz de incendiu de până la 235 de minute. Etanşare 
eficientă împotriva fumului şi noxelor. Nu conţine compuşi CFC şi H-CFC. Aderenţă, stabilitate, capacitate 
de umplere şi de montare excelente. Randament ridicat de până la 45 de litri, în funcţie de condiţiile de 
temperatură şi umiditate. Excelenta aderenţă la diverse substraturi – cu precum: teflon, polietilenă (PE) şi  
polipropilenă (PP). Capacitate mare de umplere. Excelente proprietăţi de izolaţie termică şi fonică. După 
întărire, poate fi vopsit ori tăiat. Nu va manifesta contractare. Rezistenţă la umezeală şi formarea de mucegai.  
Reacţia la foc: clasa B1 (DIN 4102).

Toate aplicaţiile în care sunt dezirabile proprietăţi ignifuge, cum ar fi: instalarea de cadre pentru uşi şi ferestre. 
Umplerea şi etanşarea crăpăturilor, rosturilor şi găurilor (inclusiv în pereţi). Izolare termică pentru acoperiş. 
Etanşarea găurilor pentru cabluri şi ţevi. Izolare fonică şi etanşare pereţi despărţitori. Lipirea materialelor 
izolante. Orice fel de operaţiuni de lipire şi fixare.

Poate rezista unui 
incendiu de până la 235 
de minute, potrivit EN 

1366-4.
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MATERIALE REZISTENTE LA INCENDIU Creem Soluţii Permanente

CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

Akfix 140F este un etanseizant ignifug, elastic, cu intarire neutra, care se intareste cand este expus la umiditatea 
atmosferica. Amortizeaza miscarea cu pana la 25%. 

140F
ETANSEIZANT IGNIFUG PE BAZA DE SILICON 

Flexibil si durabil, Clasificat ca B-s1,d0 conform EN 13501-1:2007+A1:2009, Rezistent la apa, uzura si UV, 
Rezistent la agenti alcalini si substante chimice, Necoroziv, Fara solventi, Etans la aer, Rapid si usor de instalat. 

Etanseizarea si ignifugarea imbinarilor si rosturilor de dilatatie ale constructiilor, Toate imbinarile si 
ramele geamurilor care trebuie ignifugate, Compatibil cu toate materialele uzuale de constructii. 
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CARACTERISTICI

CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

DOMENII DE APLICARE

“Multiseal” este un etanseizant adeziv de uz general. Poate fi aplicat pe o gama larga de suprafete 
incluzand: aluminiu, granit, ceramica, marmura, portelan, metale, PVC, sticla, lemn, suprafete poroase 
(beton, caramida, gresie, etc.) 

Adeziv monocomponent pe bază de polimer MS; etanşant hibrid pentru umplerea de rosturi cu fixare 
extrem de puternică. Multi-funcţional. Nu conţine izocianaţi ori solvenţi.

MULTISEAL

FAST&STRONG

Nu contine solventi, silicon sau izocianat, Continut foarte redus de COV, Nu formeaza bule, nici chiar 
in mediu umed. Rezistenta mare la UV, Poate fi acoperit cu vopsele pe baza de apa. Nu se contracta, 
Nu lasa urme se ulei pe panouri si materiale poroase, Nu curge, foarte usor de aplicat. Nu adera la 
suprafete.

Extrem de rezistent după întărire. Rezistent la apă. Umiditatea din aer conferă adezivului proprietăţi 
plasto-elastice. Substanţă ecologică, nu conţine izocianaţi, solvenţi, acizi şi halogeni. Se poate adăuga 
strat de vopsea. Fără formare de bule de aer. Elasticitate excelentă, agent impermeabil, nu suferă 
contracţii. Nu este necesară aplicarea unui strat de grunduire (se recomandă un test preliminar).
Excelentă elasticitate şi forţă de adeziune foarte mare.

Etanseizare si lipire pentru: 
Imbinari de betoane. Constructii cu structura metalica. HVAC. Etanseizare generala. Panouri din metal 
si aluminiu. Domenii de utilizare general-industriale. Acoperisuri si jgheaburi. Perimetrul usilor si 
ferestrelor.

Etanşarea şi îmbinarea celor mai des întrebuinţate substraturi, cum ar fi: piatră naturală, PVC dur, 
beton, lemn, sticlă, diverse metale etc.

CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

Adeziv monocomponent pe bază de polimer MS; calitate superioară,  pentru profesionişti, forţă de 
adeziune mare şi aderenţă iniţială puternică. Potrivit pentru lipirea acelor materialelor de construcţie 
mai grele, fără a fi necesară utilizarea de cleme şi/ sau benzi adezive pentru fixare.

HIGH TACK
ADEZIV CU FIXARE RAPIDĂ

Aderenţă iniţială puternică. Substanţă ecologică, nu conţine izocianaţi, solvenţi, acizi şi halogeni. 
Excelentă aderenţă pe numeroase substraturi poroase şi neporoase. Elasticitate excelentă, fără 
formare de bule de aer, agent impermeabil, nu suferă contracţii. Se poate adăuga strat de vopsea.

Special conceput să servească drept adeziv universal pentru lipirea unei multitudini de materiale 
de construcţii. Potrivit pentru lipirea elastică a panourilor, profilelor şi a altor piese pe cele mai des 
întrebuinţate substraturi, cum ar fi: piatră, beton, oglinzi, sticlă, gips-carton, PU, PVC, poliester, diverse 
materiale plastice, suprafeţe emailate, ceramică, cupru, plumb, zinc, aluminiu şi alte metale, inox, 
lemn, plăci laminate HPL, plăci fibrociment etc. Domenii de aplicare tipice: Placare pereţi şi plăci de 
tavan fals. Panouri izolare fonică (din vată minerală, împâslitură de lemn cu liant de ciment, materiale 
plastice spongioase). Panouri termoizolante (poliuretanice/ PUR, polizocianurat/ PIR, polistiren/ PS). 
Cadre de uşi interior şi exterior. Şipci din lemn şi din plastic, diverse cadre şi elemente ornamentale. 
Praguri, pervazuri, plinte, eclise de îmbinare. Prefabricate (cum ar fi elemente prefabricate pentru 
acoperiş şi faţade) care trebuie fixate în cadre.

În conformitate cu 
standardul EQc4.1 
(“produs cu emisii

reduse”) al LEED privind 
compuşii organici 

volatili (COV), regula 
SCAQMD nr. 1168.

În conformitate cu 
standardul EQc4.1 
(“produs cu emisii

reduse”) al LEED privind 
compuşii organici 

volatili (COV), regula 
SCAQMD nr. 1168.

TOATE MATERIALELE ŞI SUPRAFEŢELE

TOATE MATERIALELE ŞI SUPRAFEŢELE

TOATE MATERIALELE ŞI SUPRAFEŢELE
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CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

Adeziv monocomponent profesional, de înaltă calitate, cu forţă de adeziune mare şi o aderenţă 
iniţială puternică. Potrivit lipirii şinelor şi barelor pentru perdele, fără a fi  necesară utilizarea de cleme 
şi/ sau benzi adezive pentru fi xare.

CURTAIN RAIL ADHESIVE
ADEZIV ŞINE PERDELE

Adeziv monocomponent pe bază de spumă, uşor de utilizat, cu întărire rapidă. Pentru lipirea suprafeţelor 
din piatră folosite în construcţii. Aderenţă puternică la diferite tipuri de beton şi piatră. Aplicaţii interioare şi 
exterioare. Rezistent la intemperii. Nu contribuie la formarea de punţi termice, datorită proprietăţilor excelente 
de izolare termică. Practic, uşor de utilizat şi mai economic. Dilatare minimă cât se întăreşte. După fi xare, nu 
vor mai exista fl uctuaţii de dilatare sau contracţie. Acest adeziv nu va spori apreciabil greutatea elementelor 
structurale ale clădirii pentru care se foloseste adezivul. Poate suporta temperaturi joase la utilizare – inclusiv 
0°. Nu conţine gaze generatoare de aerosoli care dăunează stratului de ozon.

Îmbinare blocuri de zidărie pentru pereţii interiori care nu fac parte din structura de rezistenţă. Se recomandă 
utilizarea pentru fi xarea permanentă a elementelor din piatră sau beton. Pavele/ plăci de beton. Ziduri 
de sprijin în trepte şi stâlpi/ coloane segmentate. Capace interval gard din piatră reconstituită. Piatră şi 
cărămizi decorative pentru amenajarea grădinii. Păci de polistiren expandat. Elemente din beton celular 
uşor. Prefabricate ornamentale. Piatră naturală şi prelucrată. Cărămidă, beton aerat, bolţari din beton sau 
piatră ponce, plăci de gips-carton; pentru lipirea panourilor de gips-carton. Ideal pentru acele aplicaţii în care 
dilatarea termică trebuie să fi e minimă. Pentru montări şi izolaţii ale cadrelor de ferestre şi uşi.

În conformitate cu 
standardul EQc4.1 
(“produs cu emisii

reduse”) al LEED privind 
compuşii organici 

volatili (COV), regula 
SCAQMD nr. 1168.
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CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

Adeziv- spumă de înaltă calitate, de utilizat cu aplicator de tip pistol – gata de întrebuinţare. Conceput special 
pentru îmbinarea anumitor elemente de construcţie cum ar fi cele din beton aerat, precum şi diferite tipuri 
de cărămizi.

962P
ADEZIV PENTRU BETON, PIATRĂ NATURALĂ ŞI CĂRĂMIDĂ

Adeziv monocomponent pe bază de spumă, uşor de utilizat, cu întărire rapidă. Pentru lipirea suprafeţelor 
din piatră folosite în construcţii. Aderenţă puternică la diferite tipuri de beton şi piatră. Aplicaţii interioare şi 
exterioare. Rezistent la intemperii. Nu contribuie la formarea de punţi termice, datorită proprietăţilor excelente 
de izolare termică. Practic, uşor de utilizat şi mai economic. Dilatare minimă cât se întăreşte. După fixare, nu 
vor mai exista fluctuaţii de dilatare sau contracţie. Acest adeziv nu va spori apreciabil greutatea elementelor 
structurale ale clădirii pentru care se foloseste adezivul. Poate suporta temperaturi joase la utilizare – inclusiv 
0°. Nu conţine gaze generatoare de aerosoli care dăunează stratului de ozon.

Îmbinare blocuri de zidărie pentru pereţii interiori care nu fac parte din structura de rezistenţă. Se recomandă 
utilizarea pentru fixarea permanentă a elementelor din piatră sau beton. Pavele/ plăci de beton. Ziduri 
de sprijin în trepte şi stâlpi/ coloane segmentate. Capace interval gard din piatră reconstituită. Piatră şi 
cărămizi decorative pentru amenajarea grădinii. Păci de polistiren expandat. Elemente din beton celular 
uşor. Prefabricate ornamentale. Piatră naturală şi prelucrată. Cărămidă, beton aerat, bolţari din beton sau 
piatră ponce, plăci de gips-carton; pentru lipirea panourilor de gips-carton. Ideal pentru acele aplicaţii în care 
dilatarea termică trebuie să fie minimă. Pentru montări şi izolaţii ale cadrelor de ferestre şi uşi.

CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

Adeziv monocomponent pe bază de spumă PU, uşor de utilizat, cu întărire rapidă la umiditate (spray 
aerosol). Oferă aderenţă puternică şi rapidă, potrivită pentru diferite materiale de construcţii; se 
recomandă în special în instalarea sistemelor de izolaţie termică.

960P
ADEZIV PU PENTRU APLICATOR TIP PISTOL

Ideal pentru lipirea panourilor termoizolante din polistiren (XPS şi EPS), oferind un grad ridicat de 
aderenţă. Se întăreşte în două ore dacă se fixează cu cleme. Mai economic. Gata de întrebuinţare sub 
formă de spray aerosol. Fiecare flacon de spray va fi de ajuns pentru lipirea unor suprafeţe de până la 
14 m2 de panouri termoizolante. Dilatare minimă în timp ce se întăreşte. După fixare, nu vor mai exista 
fluctuaţii de dilatare sau contracţie. Un material mai uşor în comparaţie cu tencuiala termoizolantă. Nu 
va spori apreciabil greutatea elementelor structurale ale clădirii pentru care se foloseste adezivul, în 
funcţie de umiditate şi temperatură. Reacţia la foc: clasa E (conform EN 13501-1, echivalent clasei B2, 
DIN 4102). Poate suporta temperaturi joase la utilizare – inclusiv 0°. Nu conţine gaze generatoare de 
aerosoli care dăunează stratului de ozon.

Ideal pentru montarea panourilor termoizolante şi umplerea oricăror găuri şi crăpături întâmpinate 
în timpul aplicării adezivului. De asemenea, este recomandat pentru acele materiale de construcţii 
din lemn concepute pentru a fi lipite de suprafeţe din beton, metal etc. Ideal pentru acele aplicaţii în 
care dilatarea termică trebuie să fie minimă. Pentru montări şi izolaţii ale cadrelor de ferestre şi uşi.

CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

Adeziv monocomponent pe bază de spumă PU, uşor de utilizat, cu întărire rapidă la umiditate (spray 
aerosol). Oferă aderenţă puternică şi rapidă, potrivită pentru diferite materiale de construcţii; se 
recomandă în special în instalarea sistemelor de izolaţie termică.

960
ADEZIV PU PENTRU APLICATOR TIP PAI

Ideal pentru lipirea panourilor termoizolante din polistiren (XPS şi EPS), oferind un grad ridicat de 
aderenţă. Se întăreşte în două ore dacă se fixează cu cleme. Mai economic. Gata de întrebuinţare sub 
formă de spray aerosol. Fiecare flacon de spray va fi de ajuns pentru lipirea unor suprafeţe de până la 
9 m2 de panouri termoizolante. Dilatare minimă în timp ce se întăreşte. După fixare, nu vor mai exista 
fluctuaţii de dilatare sau contracţie. Un material mai uşor în comparaţie cu tencuiala termoizolantă. Nu 
va spori apreciabil greutatea elementelor structurale ale clădirii pentru care se foloseste adezivul, în 
funcţie de umiditate şi temperatură. Reacţia la foc: clasa E (conform EN 13501-1, echivalent clasei B2, 
DIN 4102). Poate suporta temperaturi joase la utilizare – inclusiv 0°. Nu conţine gaze generatoare de 
aerosoli care dăunează stratului de ozon.

Ideal pentru montarea panourilor termoizolante şi umplerea oricăror găuri şi crăpături întâmpinate 
în timpul aplicării adezivului. De asemenea, este recomandat pentru acele materiale de construcţii 
din lemn concepute pentru a fi lipite de suprafeţe din beton, metal etc. Ideal pentru acele aplicaţii în 
care dilatarea termică trebuie să fie minimă. Pentru montări şi izolaţii ale cadrelor de ferestre şi uşi.

ADEZIVI Creem Soluţii Permanente
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CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

Adeziv de înaltă calitate monocomponent pe bază de spumă PU de nouă generaţie special conceput 
pentru podele montate pe grinzi, duşumele oarbe, planşee din grinzi cu zăbrele, plăci aglomerate 
din lemn, OSB, punţi. Adezivul pentru pardoseli asigură o adezivitate superioară la cherestea, placaj, 
beton, metale, zidărie şi alte substraturi, chiar dacă sunt îngheţate sau uşor umede.

966P
ADEZIV SPUMĂ PENTRU PARDOSELI

Randamentul acestui produs este de-a dreptul revoluţionar – poate înlocui până la 25 de cartuşe 
standard de 280 ml de adeziv etanşant obişnuit. Aderenţă extrem de puternică, fie că este vorba de 
cherestea uscată, umedă, tratată şi ori chiar îngheţată. Reduce riscul ca un cui să iasă din structură, 
reduce scârţâielile. Mai puţin costisitor. Aplicare uşoară, fără pierdere de timp. Termoizolantă şi 
fonoizolantă.

Pentru operaţiuni implicând diverse materiale de construcţii, cum ar fi: cherestea, placaj, beton, 
metale, zidărie, oţel şi alte metale, fibră de sticlă etc. Pentru fixarea grinzilor pentru podele, a 
duşumelelor oarbe şi a altor pardoseli din lemn.

CARACTERISTICI

CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

DOMENII DE APLICARE

Adeziv monocomponent pe bază de spumă PU, uşor de utilizat, cu întărire rapidă la umiditate (spray aerosol). 
Special conceput pentru montarea ţiglelor pe acoperiş, datorită unei mai mari rezistenţe mecanice şi aderenţei 
sporite la beton şi cărămidă, precum şi la materiale izolante (cum ar fi polistirenul şi pluta).

Adeziv monocomponent poliuretan cu întărire rapidă. Mulţumită adezivităţii sale superioare la toate 
materialele de construcţii des folosite, nu veţi mai avea nevoie de cuie sau şuruburi.

965P

510

ADEZIV PE BAZĂ DE SPUMĂ PU PENTRU
ŢIGLE DE ACOPERIŞ

ADEZIV PU DE MONTAJ FĂRĂ CUIE

Fixare puternică a ţiglelor pentru acoperiş. Aderenţă instantanee, permite fixarea acoperişului în decurs de 
două ore. Excepţional de rezistent la uzură şi la deteriorarea produsă de vânt. Nu contribuie la formarea de 
punţi termice, datorită proprietăţilor excelente de izolare termică. Datorită formulei chimice moderne, are 
un profil puternic tixotropic. Mai economic. Gata de întrebuinţare sub formă de spray aerosol. Fiecare flacon 
de spray va fi de ajuns pentru lipirea unor suprafeţe de până la 14 m2 de ţiglă. Dilatare minimă în timp ce se 
întăreşte. După fixare, nu vor mai exista fluctuaţii de dilatare sau contracţie. Nu va spori apreciabil greutatea 
elementelor structurale ale clădirii pentru care se foloseste adezivul. Randament ridicat de până la 55 de litri, 
în funcţie de temperatură şi umiditate. Reacţia la foc: clasa E (conform EN 13501-1, echivalent clasei B2, DIN 
4102). Poate suporta temperaturi joase la utilizare – inclusiv 0°. Nu conţine gaze generatoare de aerosoli care 
dăunează stratului de ozon.

Nu trebuie ţinut apăsat mult timp. Forţă de adeziune extrem de ridicată, valabilă pentru diferite 
substraturi, cum ar fi: lemn, fibră lemnoasă de densitate medie (MDF), beton.
Întărire rapidă. Bună capacitate de umplere. Tixotropic, nu se tasează, ideal pentru rosturi verticale.  
Uşor de folosit. Nu va suferi contracţii. Rezistenţă excelentă la condiţii de umiditate şi la intemperii. 
Fără solvenţi. Utilizabil în cazul substraturilor uşor umede.

Ideal pentru montarea ţiglelor (inclusiv cele termoizolante) pe acoperişuri, precum şi pentru repararea şi 
consolidarea de acoperişuri. Potrivit şi pentru montarea elementelor din lemn şi a panourilor termoizolante 
şi anti-zgomot. Pentru etanşări şi montări în general, unde dilatarea termică trebuie să fie minimă. Pentru 
montări şi izolaţii ale cadrelor de ferestre şi uşi.

Este potrivit pentru utilizarea în construcţii şi reparaţii, dacă este necesară o forţă de adeziune 
puternică şi o îmbinare permanentă dintre două suprafeţe poroase sau dintre una poroasă şi altă 
neporoasă. Poate fi folosit la lipituri implicând diferite tipuri de materiale de construcţii cum ar fi: 
lemn, MDF, beton, metal, polistiren, spumă poliuretanică, marmură, granit, ceramică etc.
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CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

Un adeziv pe bază de poliuretan utilizat în construcţii pentru lipituri ale diferitelor tipuri de substraturi. 
Grad ridicat de adezivitate. Se întăreşte în 24 de ore atât în interior, cât şi afară.

616C
ADEZIV PU CONSTRUCŢII EXPRESS

Potrivit pentru o gamă largă de materiale de construcţii. Poate fi întrebuinţat atât în interior cât şi în 
exterior. Timp de presare de numai 15 minute. Consum redus. Mai economic. Umiditatea nu afectează 
calitatea acestui produs. Rezistenţă foarte bună la acţiunea diferitelor substanţe chimice. Excelentă 
rezistenţă la umezeală şi condiţii meteorologice nefavorabile. Nu va suferi contracţii. Fără miros.

În lucrările de construcţie, restaurare, reparare şi cele decorative. Potrivit pentru o gamă largă de 
suprafeţe poroase şi neporoase, cum ar fi: lemn, placaj, beton, cărămidă, PVC, granit, marmura, 
piatra naturala, sticla, policarbonat, metal, ceramică etc. Potrivit, de asemenea, pentru izolaţii, pentru 
lucrările cu polistiren decorativ şi panouri decorative pentru pereţi.

CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

Adeziv monocomponent pe bază de spumă PU cu întărire rapidă, cu excelente proprietăţi adezive, 
conceput exclusiv pentru lipiturile necesare colţarelor din aluminiu, inclusiv pentru toate tipurile de 
elemente de aluminiu folosite în instalarea colţarelor.

612J
ADEZIV COLŢARE DE ALUMINIU EXPRESS

Capacitate perfectă de lipire pe suprafeţele din aluminiu. Timp redus de presare. Uşor de folosit atât 
pe verticală, cât şi pe suprafeţe orizontale. Nu se va tasa. Consum redus. Mai economic. Umiditatea nu 
afectează calitatea acestui adeziv. Rezistent la condiţii meteorologice adverse şi la diverse substanţe 
chimice. Poate fi întrebuinţat atât în interior cât şi în exterior. Asigură o bună aderenţă la o multitudine 
de substraturi.

Pentru colţare, uşi şi ferestre din aluminiu. Pentru lipirea suprafeţelor de aluminiu de cele mai des 
utilizate substraturi, cum ar fi lemn: MDF, beton, metal, polistiren, spumă poliuretanică, PVC, granit, 
marmură, ceramică. De asemenea, poate fi utilizat şi la lipirea marii majorităţi a materialelor de 
construcţie comune.

CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

Adeziv monocomponent pe bază de spumă PU cu întărire rapidă. Acest produs îmbină două 
proprietăţi importante: rezistenţa mare a lipiturii în timp şi întărirea imediată. Poate fi folosit pentru a 
lipi suprafeţe compuse din aproape toate materialele de construcţie obişnuite.

610
ADEZIV PU DE MONTAJ EXPRESS 

Întărire rapidă. Timp de presare redus. Transparent. Forţă de adeziune extrem de mare pentru 
numeroase substraturi. Tixotropic, nu se tasează, ideal pentru rosturi verticale. Consum redus. Mai 
puţin costisitor. Excelente proprietăţi de umplere. Clasa D4, în conformitate cu DIN EN 204. Uşor 
de utilizat. Rezistenţă foarte bună la acţiunea diferitelor substanţe chimice. Excelentă rezistenţă la 
umezeală şi condiţii meteorologice nefavorabile. Nu va suferi contracţii. Fără miros puternic. Utilizabil 
în cazul substraturilor uşor umede.

Este potrivit pentru utilizarea în construcţii şi reparaţii, dacă este necesară o forţă de adeziune 
puternică şi o îmbinare permanentă dintre două suprafeţe poroase sau dintre una poroasă şi altă 
neporoasă. Poate fi folosit la lipituri implicând diferite tipuri de materiale de construcţii cum ar fi: 
lemn, MDF, beton, metal, polistiren, spumă poliuretanică, marmură, granit, ceramică etc.

Waterproof

Waterproof

Waterproof

ADEZIVI Creem Soluţii Permanente
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CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

Adeziv monocomponent poliuretan lichid cu întărire rapidă. Stabilitate la umiditate şi forţă de 
adeziune excelente.

360FC
ADEZIV PU CU USCARE RAPIDĂ PENTRU LEMN

Uşor de utilizat. Vâscozitate scăzută. Lipitură foarte rezistentă. Rezistenţă la umiditate (clasa de 
încleiere D4-DIN EN204). Poate fi utilizat pe suprafeţe uşor umede. Rezistent la temperaturi extreme. 
Rezistenţă foarte bună la acţiunea diferitelor substanţe chimice.

Fixarea şi lipirea elementelor din lemn de alte suprafeţe poroase şi neporoase, cum ar fi: lemn, metal, 
beton, polistiren etc. Ideal pentru producţia de mobilier şi ambarcaţiuni/ bărci. Toate operaţiunile de 
lipire unde se cere o rezistenţă mare la umiditate.

CARACTERISTICI

CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

DOMENII DE APLICARE

Adeziv monocomponent poliuretan lichid cu întărire rapidă. Stabilitate la umiditate şi forţă de 
adeziune excelente.

Adeziv monocomponent poliuretan lichid cu întărire rapidă. Stabilitate la umiditate şi forţă de 
adeziune excelente.

PA360

PA370

ADEZIV PU MARINE PENTRU LEMN

ADEZIV PU EXPRESS PENTRU LEMN

Uşor de utilizat. Vâscozitate scăzută. Lipitură foarte rezistentă. Rezistenţă la umiditate (clasa de 
încleiere D4-DIN EN204). Poate fi utilizat pe suprafeţe uşor umede. Rezistent la temperaturi extreme. 
Rezistenţă foarte bună la acţiunea diferitelor substanţe chimice.

Întărire rapidă. Timp de presare redus. Transparent. Forţă de adeziune extrem de mare pentru 
numeroase substraturi. Tixotropic, nu se tasează, ideal pentru rosturi verticale. Consum redus. Mai 
puţin costisitor. Excelente proprietăţi de umplere. Clasa D4, în conformitate cu DIN EN 204. Uşor 
de utilizat. Rezistenţă foarte bună la acţiunea diferitelor substanţe chimice. Excelentă rezistenţă la 
umezeală şi condiţii meteorologice nefavorabile. Nu va suferi contracţii. Fără miros puternic. Utilizabil 
în cazul substraturilor uşor umede.

Fixarea şi lipirea elementelor din lemn de alte suprafeţe poroase şi neporoase, cum ar fi: lemn, metal, 
beton, polistiren etc. Ideal pentru producţia de mobilier şi ambarcaţiuni/ bărci. Toate operaţiunile de 
lipire unde se cere o rezistenţă mare la umiditate.

Fixarea şi lipirea elementelor din lemn de alte suprafeţe poroase şi neporoase, cum ar fi: lemn, metal, 
beton, polistiren etc. Ideal pentru producţia de mobilier şi ambarcaţiuni/ bărci. Toate operaţiunile de 
lipire unde se cere o rezistenţă mare la umiditate.

Waterproof

Waterproof

Waterproof



14

CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

Adeziv de nouă generaţie pentru lipirea unor materiale ca PVC, PP, PET, ABS de suprafeţe de MDF (în 
special) folosind prese de vid sau cu membrane folosite în fabricarea de mobilier cu luciu pronunţat 
(de exemplu: obloane şi uşi de dulapuri, mobilier de bucătărie, baie). Adezivii pentru prese cu 
membrană pot fi  utilizaţi împreună cu agenţi de întărire Akfi x, pentru a creea un o peliculă reticulată 
caracterizată de aderenţă puternică şi rezistenţă foarte bună la căldură şi umezeală.

PA550
ADEZIV PENTRU FIXARE PVC UTILIZÂND PRESE CU MEMBRANĂ

Uşor de aplicat, are o viscozitate scăzută. Uscare rapidă. Rezistent la umiditate. Materiale sintetice 
şi naturale. Creează lipituri puternice. Rămâne neafectat de fl uctuaţii de temperatură cu trecerea 
timpului. Rezistent la condiţii meteorologice adverse şi la diverse substanţe chimice. Formează o 
peliculă sensibilă la căldură, care oferă un grad ridicat de aderenţă pentru temperatura de activare 
scăzută pe care o are. Nu dăunează mediului şi sănătăţii.

Aderenţă permanentă, fi xarea durabilă. Excelentă rezistenţă la căldură pentru prevenirea delaminării 
în condiţii de temperaturi ridicate. Proprietăţi excelente de lipire pe majoritatea suprafeţelor din 
materiale sintetice şi naturale. Vă permite să obţineţi o suprafaţă perfect netedă, pentru fi nisaje cu un 
grad de luciu satinat. Adeziune iniţială puternică şi temperatura de activare scăzută pentru formarea 
de pelicule sensibile la căldură.Waterproof

CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

Adeziv universal monocomponent elastic hibrid pentru pardoseli. Mulţumită caracterului hibrid, acest 
adeziv este solvent; nu conţine izocianaţi ori apă. Excepţional pentru montarea parchetului (inclusiv a 
celui de tip mozaic), duşumele din lemn masiv şi fi xarea acestora pe suporturi poroase şi neporoase.

HB260
ADEZIV HIBRID PENTRU PARDOSELI (LEMN & PVC)

Gata de întrebuinţare: nu este necesară amestecarea în prealabil. Nu afectează calitatea aerului din 
spaţiile interioare; netoxic, ecologic. Formează cordoane de adeziv stabile, dacă este întins cu ajutorul 
unei mistrii zimţate. Potrivit pentru sistemele de încălzire prin pardoseală. Rămâne Flexibilitate 
permanentă. Rezistenţa lipiturii fi nale atinsă după o perioadă scurtă de întărire. Solvent, nu conţine 
urme de izocianaţi ori apă. Foarte uşor de aplicat.

Potrivit pentru lipituri necesare montării diferitelor tipuri de pardoseli: parchet (inclusiv a celui de tip 
mozaic), duşumele din lemn masiv şi fi xarea acestora pe suporturi poroase şi neporoase.

K
.

Z-155.10-471

CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

Adeziv poliuretan monocomponent, special conceput pentru instalarea pardoselilor fl otante.

480
ADEZIV PENTRU PARDOSEALĂ FLOTANTĂ

Excelentă putere liantă în stare crudă, poate lipi suprafeţe metalice de beton, potrivit atât pentru 
lucrări interioare cât şi exterioare. Rezistent la umezeală după ce se întăreşte, proprietăţi de umplere 
excelente, consistenţă păstoasă. Fiind monocomponent, nu este necesară nicio amestecare în 
prealabil.

Potrivit pentru montarea pilonilor tipici pardoselilor fl otante. Potrivit pentru următoarele tipuri de 
materiale: metal, beton, plăci aglomerate, placaj, plăci din material plastic armat cu fi bre scurte şi 
plăci de ciment.

ADEZIVI Creem Soluţii Permanente
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CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

Adeziv termofuzibil de uz general pe bază de răşină sintetică şi etilenă şi acetat de vinil (EVA), cu 
caracter termoplastic.

HM220
ADEZIV TERMOFUZIBIL PE BAZĂ DE EVA PENTRU MAŞINI 
DE PLACAT MUCHIILE DREPTE

Adezivul termoizolant este utilizat pentru placarea muchiilor drepte, acoperiri, precum şi operaţiuni 
de amploare implicând lipituri – pentru toate tipurile de maşini de placat locale sau de import – 
inclusiv cele operate manual. Adeziv cu timp de întărire redus. Potrivit acelor situaţii în care este 
necesară aderenţa instantanee. Ecologic. Economic. Excelentă putere liantă în stare crudă. Pentru 
suprafeţe nelipicioase. Inodor. Uşor de folosit.

Se recomandă ca temperatura ambientală să fie mai mare de 15 ° C, umiditatea aerului – 65-75%, iar 
umiditatea materialului cu care se lucrează – de 8-10% în timpul aplicării; adezivul trebuie să fie întins 
pe întreaga suprafaţă a obiectului pe care se efectuează lipirea.

Waterproof

180ºC 200ºC

CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

Adeziv termofuzibil pe bază de răşină sintetică şi EVA, cu caracter termoplastic – special conceput 
pentru placarea muchiilor curbe.

HM226
ADEZIV TERMOFUZIBIL PE BAZĂ DE EVA PENTRU MAŞINI DE 
PLACAT MUCHIILE CURBE

Adezivul termoizolant este utilizat pentru placarea muchiilor curbe, acoperiri, precum şi operaţiuni de 
amploare implicând lipituri – pentru toate tipurile de maşini de placat locale sau de import – inclusiv 
cele operate manual. Adeziv cu timp de întărire redus. Potrivit acelor situaţii în care este necesară 
aderenţa instantanee. Ecologic. Economic. Excelentă putere liantă în stare crudă. Pentru suprafeţe 
nelipicioase. Inodor. Uşor de folosit.

Se recomandă ca temperatura ambientală să fie mai mare de 15 ° C, umiditatea aerului – 65-75%, iar 
umiditatea materialului cu care se lucrează – de 8-10% în timpul aplicării; adezivul trebuie să fie întins 
pe întreaga suprafaţă a obiectului pe care se efectuează lipirea.

120ºC 140ºC

CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

Adeziv termofuzibil de uz general pe bază de răşină sintetică şi EVA, cu caracter termoplastic, pentru 
obţiinerea de rezultate perfecte în operaţiunile de placare a muchiilor drepte.

HM774
ADEZIV TERMOFUZIBIL PE BAZĂ DE EVA PENTRU MAŞINI DE 
PLACAT MUCHIILE DREPTE

Adezivul termoizolant este utilizat pentru placarea muchiilor drepte, acoperiri, precum şi operaţiuni 
de amploare implicând lipituri – pentru toate tipurile de maşini de placat locale sau de import – 
inclusiv cele operate manual. Adeziv cu timp de întărire redus. Potrivit acelor situaţii în care este 
necesară aderenţa instantanee. Ecologic. Economic. Excelentă putere liantă în stare crudă. Pentru 
suprafeţe nelipicioase. Inodor. Uşor de folosit.

Se recomandă ca temperatura ambientală să fie mai mare de 15 ° C, umiditatea aerului – 65-75%, iar 
umiditatea materialului cu care se lucrează – de 8-10% în timpul aplicării; adezivul trebuie să fie întins 
pe întreaga suprafaţă a obiectului pe care se efectuează lipirea.

190ºC 210ºC
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CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

Adeziv pe bază de emulsie de homopolimer acetat de polivinil şi apă. Este special formulat pentru a 
se conforma standardului EN 204 (clasa D2).

D2
ADEZIV SUPER FRAME WORK PE BAZĂ DE POLIVINIL
ACETAT (PVA) – CONFORM NORMEI EN 204, CLASA D2

Excelenta aderenţă la diverse substraturi. Pe bază de apă. Uşor de utilizat. Transparent la uscare.

Potrivit pentru lipirea lemnului, a panourilor laminate decorative, a plăcilor 
aglomerate, a plăcuţelor de lemn etc., care sunt expuse intermitent unor 
condiţii de umiditate ridicată.

CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

Adeziv pentru suprafeţe lemnoase rezistent la umiditate, gata de întrebuinţare, pe bază de emulsie 
de homopolimer acetat de polivinil. Este special formulat pentru a se conforma standardului EN 204 
(clasa D3).

D3
ADEZIV SUPER FRAME WORK DE CULOARE ALBĂ PE BAZĂ 
DE PVA – CONFORM NORMEI EN 204, CLASA D3

Face parte din clasa de rezistenţă la umiditate D3, în conformitate cu DIN EN 204. Adeziune excelentă 
la suprafeţe lemnoase cu un nivel variabil de duritate. Pe bază de apă. Uşor de utilizat.

Potrivit pentru lipirea tuturor tipurilor de suprafeţe lemnoase, precum şi panouri 
laminate plate. Lemn pe lemn, plăci din fibre lemnoase cu densitate înaltă şi joasă, 
placi aglomerate, plăci din răşină sintetică. Potrivit pentru lipirea, de suprafeţe 
lemnoase, a unor materiale precum hârtia, cartonul, folii PVC pe suport de hârtie 
sau de material textil. Poate fi de asemenea folosit pentru lipituri necesare unor 
construcţii din lemn expuse mediului, cum ar fi cadre de ferestre şi uşi exterioare. 
Sunt îndeosebi potrivite pentru lipiturile rezistente la umiditate care trebuie să 
satisfacă standarde înalte de calitate.

CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

Synthetic resin and EVA based hot melt adhesive of thermoplastic characteristic that gives perfect 
results with straight edge banding works where lower softening point and fast bonding is needed.

HM788
ADEZIV TERMOFUZIBIL PE BAZĂ DE EVA PENTRU MAŞINI DE 
PLACAT MUCHIILE DREPTE

Hot-Melt este utilizat pentru placarea muchiilor drepte, acoperiri, precum şi operaţiuni de amploare 
implicând lipituri – pentru toate tipurile de maşini de placat locale sau de import – inclusiv cele 
operate manual. Adeziv cu timp de întărire redus. Potrivit acelor situaţii în care este necesară 
aderenţa instantanee. Ecologic. Economic. Excelentă putere liantă în stare crudă. Pentru suprafeţe 
nelipicioase. Inodor. Uşor de folosit.

Se recomandă ca temperatura ambientală să fie mai mare de 15 ° C, umiditatea aerului – 65-75%, iar 
umiditatea materialului cu care se lucrează – de 8-10% în timpul aplicării; adezivul trebuie să fie întins 
pe întreaga suprafaţă a obiectului pe care se efectuează lipirea. 180ºC 200ºC

ADEZIVI Creem Soluţii Permanente
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CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

Ancoră chimică de tip mortar de injecţie pe bază de poliester, pentru uz general, pentru suporturi 
solide sau cu găuri, având un timp scurt de întărire. Este excelent pentru fi xarea în beton, structuri din 
cărămizi perforate şi blocuri cu goluri verticale de tip „cavity bock” (pe bază de nisip, ciment şi zgură 
de cărbune), potrivit unei game largi de întrebuinţări.

C900
ANCORĂ CHIMICĂ PE BAZĂ DE POLIESTER

Potrivit pentru structuri solide sau cu găuri. Conţinut ridicat de solide. Uşor de extrudat şi de injectat. 
Tixotropic. Poate fi  aplicat atât în direcţie verticală, cât şi în direcţie orizontală. Întărire rapidă.

Aplicaţii cu greutate mică şi medie, pentru suporturi solide şi cu găuri. Fixează: porţi, balustrade, 
jaluzele tip rolou, panouri vitrate, antene, console, jgheaburi metalice pentru cabluri electrice etc.

CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

Ancoră chimică de tip mortar de injecţie pe bază de epoxi-acrilat, fără stiren pentru suporturi solide 
sau cu găuri, având un timp scurt de întărire. Calitate ireproşabilă. Este excelent pentru fi xarea în 
beton, structuri din cărămizi perforate şi blocuri cu goluri verticale de tip „cavity bock” (pe bază de 
nisip, ciment şi zgură de cărbune), potrivit unei game largi de întrebuinţări.

C920
ANCORĂ CHIMICĂ PE BAZĂ DE EPOXI-ACRILAT FĂRĂ STIREN (EASF)

Potrivit pentru fi xarea tijelor fi letate şi a barelor de armătură în structuri solide sau cu găuri. Uşor de 
extrudat şi de injectat. Tixotropic. Poate fi  aplicat atât în direcţie verticală, cât şi în direcţie orizontală. 
Întărire rapidă.

Pentru fi xarea de greutăţi mari în piatră solidă şi beton. Poate servi drept mortar de reparaţii sau 
mortar adeziv pentru elemente din beton. Ataşarea tijelor fi letate, a piuliţelor, a barelor de armătură, 
a profi lelor etc. Pentru fi xarea de greutăţi medii în cărămidă cu goluri verticale. Fixarea construcţii din 
lemn, metal, pentru profi le metalice, instalaţii sanitare, racordarea de ţevi, pergole/ marchize, faţade, 
jgheaburi pentru cabluri, balustrade, scări, porţi, elemente de asamblare ferestre.

CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

Mortar de injecţie pentru materiale solide. Poate fi  utilizat efi cient în găuri uscate, umede şi inundate; 
întărire rapidă.

C950
ANCORĂ CHIMICĂ PE BAZĂ DE RĂŞINI EPOXIDICE PURE

Efi cient inclusiv pentru montarea în găuri umede şi inundate. Nu va suferi contracţii, poate fi  folosită 
în găuri de dimensiuni mai mari. Potrivit pentru fi xarea barelor de armătură în structuri simple. 
Fără stiren; fără miros puternic. Tixotropic. Poate fi  aplicat atât în direcţie verticală, cât şi în direcţie 
orizontală.  Întărire rapidă.

Pentru fi xarea de greutăţi mari în piatră solidă şi beton. Poate servi drept mortar de reparaţii sau 
mortar adeziv pentru elemente din beton. Ataşarea tijelor fi letate, a piuliţelor, a barelor de armătură, 
a profi lelor etc. Pentru fi xarea de greutăţi medii în cărămidă cu goluri verticale. Fixarea construcţii din 
lemn, metal, pentru profi le metalice, instalaţii sanitare, racordarea de ţevi, pergole, faţade, jgheaburi 
pentru cabluri, balustrade, scări, porţi, elemente de asamblare ferestre.



18

CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

Adeziv pentru lipirea de panouri, pe bază de acril. Aderenţă iniţială mare, potrivit pentru montarea 
panourilor din XPS, EPS, a plăci de gips-carton, precum şi a diverselor materiale decorative cu 
greutate mică.

312P
ADEZIV LIPIRE PANOURI (POLISTIREN EXTRUDAT SPONGIOS/ 
XPS, POLISTIREN SPONGIOS/ EPS ŞI PLĂCI GIPS-CARTON)

Aderenţă iniţială foarte mare. Poate fi  aplicat atât în direcţie verticală, cât şi în direcţie orizontală. Pe 
bază de apă. Fără miros. Nu conţine solvenţi. Poate fi  vopsit.

Instalarea panourilor spongioase de XPS, EPS, de gips-carton, polistiren, precum şi a panourilor şi 
plăcilor decorative, pe diverse substraturi folosite în construcţii. Pentru lipirea şi fi xarea elementelor 
structurale din lemn. Instalarea plintelor, a panourilor, a cornişelor, şi plăcilor de gips-carton. Se poate 
folosi la montarea plăcilor de gresie. Se poate lucra cu panourile spongioase, cărămizi, pâslă şi alte 
materiale similare.

CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

Dormulă superioară, cu excelentă aderenţă iniţială, utilizată în asamblarea cornişelor din polistiren. 
Efi cient, de asemenea, şi în cazul plăcilor de gips-carton şi al materialelor decorative.

320C
ADEZIV CORNIŞĂ

Adezivitate iniţială ridicată. Poate fi  aplicat atât în direcţie verticală, cât şi în direcţie orizontală. Pe 
bază de apă. Fără miros şi solvent. Poate fi  vopsit.

Pentru asamblarea cornişelor şi panourilor decorative din polistiren. Potrivit pentru substraturi 
cum ar fi  gresie, cărămizi, panouri spongioase, pâslă etc. Pentru lipirea plăcilor de gips-carton şi a 
materialelor ornamentale. Pentru lipirea elementelor de construcţie din lemn.

CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

Adeziv pe bază de apă pentru lipirea diverselor materiale folosite în construcţii. Este îndeosebi 
potrivit pentru lucrările de bricolaj, datorită lipsei de solvenţi şi a forţei de adeziune foarte mari.

310
ADEZIV DE MONTAJ

Adeziv acrilic în dispersie apoasă. Capacitate mare de umplere a golurilor pe suprafeţe aspre. Aplicaţii 
interioare şi exterioare. Rezistent la intemperii. Intemperii. Poate fi  vopsit. Fără miros puternic. Fără 
solvenţi

Pentru lipirea suprafeţelor din materiale precum: lemn, piatră cu suprafaţă poroasă, beton, gips-
carton, dale, panouri, materiale de construcţii sintetice etc. Montarea elementelor structurale din 
lemn, a plăcilor de lemn ori gips-carton. Tencuieli decorative. Montarea de frize decorative din lemn. 
Repararea crăpăturilor în tencuieli. Reparaţii rapide – pereţi şi tencuieli.

Suprafeţe adecvate: MDF, PAL, lemn, polistiren expandat, beton, zidărie, faianţă, ceramică, piatră, 
gips-carton.

ADEZIVI Creem Soluţii Permanente
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CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

Set de adeziv cianoacrilat cu vâscozitate ridicată şi activator.

705
ADEZIV UNIVERSAL CU ÎNTĂRIRE RAPIDĂ

Forţă de adeziune mare. Adecvat pentru suprafeţe verticale, deoarece nu are tendinţa de a picura 
sau de a se tasa. Este îndeosebi potrivită pentru substraturi dificil de lipit, care au o textură poroasă 
sau neuniformă, deoarece este conceput să sporească adezivitatea acestora (prevenind absorbţia 
adezivului de către suprafaţe).

Este potrivit pentru lipirea unei game largi de materiale, inclusiv a suprafeţelor caracterizate de o 
aciditate apreciabilă (datorită activatorului, al cărui efect este să neutralizeze pH-ul), precum şi a 
unora cu textură poroasă, în care este necesar un timp de întărire redus. Potrivit pentru suprafeţe din 
MDF, lemn, PAL, cauciuc, pentru marea majoritate a materialelor plastice, piele – şi alte substraturi 
des întrebuinţate. Îndeosebi potrivit pentru aplicaţii în care perioada de întărire trebuie să fie foarte 
scurtă. Deşi Akfix 705 are o anumită capacitate de umplere a golurilor şi crăpăturilor, este recomandat 
ca acesta să fie utilizat mai ales pe suprafeţe relativ apropiate unele de altele şi destul de netede şi 
uniforme.

www.akfix.com/fastadhesive

CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

Setul bicomponent conţine un adeziv cianoacrilat de vâscozitate mare şi un activator – special 
conceput pentru repararea de pantofi, pentru lipirea suprafeţelor de piele, cauciuc şi lemn.

707
ADEZIV PENTRU PIELE ŞI ÎNCĂLŢĂMINTE CU ÎNTĂRIRE RAPIDĂ

Întărire foarte rapidă. Forţă adezivă mare. Datorită gradului mare de vâscozitate, poate fi utilizat pe 
verticală, fără a se scurge, lucru garantat de proprietăţile activatorului. Adeziune puternică chiar şi 
pe suprafeţe poroase.

Repararea elementelor care alcătuiesc articolele de încălţăminte – porţiunile din piele ori cauciuc, 
tocul, talpa, precum şi celelalte părţi rigide din piele. Perfect pentru lucrări de bricolaj cu piele, cauciuc 
şi lemn.

CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

Adeziv cu vâscozitate redusă, pe bază de cianoacrilat, cu întărire instantanee. Excelent în cazurile în 
care este necesară o întărire ultra-rapidă.

702
SUPER GLUE

Lipire imediată. Forţă de adeziune mare după numai câteva secunde.

Potrivit pentru suprafeţe de cauciuc, metal, ceramică şi diferite tipuri de materiale plastice.
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CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

Întărire rapidă, adeziv foarte rezistent pe bază de cauciuc cloroprenic.

202
ADEZIV UNIVERSAL DE CONTACT FĂRĂ TOLUEN

Întărire rapidă. Creează o îmbinare fl exibilă între materiale. Rezistenţă la îngheţ. Rezistent la umiditate.

Este utilizat în principal în industria tapiţeriei, încălţămintei şi a textilelor pentru lipirea celor mai des 
întrebuinţate materiale precum: cauciucul, materiale textile, piele naturală şi artifi cială, plută, metal, 
PAL etc. (lipirea acestora între ele sau de alte substraturi).

CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

Spray cu aerosoli, care poate pătrunde adânc pentru 
a dizolva urmele nedorite de adeziv (atât întărit, cât 
şi neîntărit) de pe toate suprafeţele – chiar şi cele mai 
inaccesibile.

C105
SPRAY CURĂŢARE ADEZIV

Uşor de utilizat. Poate pătrunde chiar şi în locuri 
inaccesibile. Nu contine cloruri de metilen. 

Se utilizează la dezlipirea şi desprinderea pieselor 
lipite incorect sau la curăţarea reziduurilor de adezivi 
de pe suprafeţe de MDF laminat, metal, precum şi 
unele suprafeţe din material plastic şi cauciuc.
Se recomandă un test preliminar înainte de utilizarea 
pe materiale plastice, deoarece acest gel poate fi  
incompatibil cu anumite materiale plastice şi vopsele, 
dăunându-le.

CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

Un gel cu o rată de evaporare relativ scăzută; atacă şi 
dizolvă adezivi pe bază de cianoacrilat (întărite  sau 
nu) dacă a fost aplicat incorect.

C103
GEL CURĂŢARE ADEZIV

Agentul de îndepărtare a adezivilor pe bază de 
cianoacilat lichefi ază şi dizolvă rapid urmele nedorite 
de adeziv (atât întărit, cât şi neîntărit) de pe toate 
suprafeţele; se fi xează bine pe suprafeţele verticale. 
Nu contine cloruri de metilen.

Se utilizează la dezlipirea şi desprinderea pieselor 
lipite incorect sau la curăţarea reziduurilor de adezivi 
de pe suprafeţe de MDF laminat, metal, precum şi 
unele suprafeţe din material plastic şi cauciuc.
Se recomandă un test preliminar înainte de utilizarea 
pe materiale plastice, deoarece acest gel poate fi  
incompatibil cu anumite materiale plastice şi vopsele, 
dăunându-le.

BEFORE

AFTER

CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

Adeziv cu vâscozitate redusă, pe bază de cianoacrilat, cu întărire instantanee. Excelent în cazurile în 
care este necesară o întărire ultra-rapidă.

303
SUPER GLUE 

Lipire imediată. Forţă de adeziune mare după numai câteva secunde.

Potrivit pentru suprafeţe de cauciuc, metal, ceramică şi diferite tipuri de materiale plastice.

ADEZIVI Creem Soluţii Permanente
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CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

Translucid, caracterizat de vâscozitate ridicată, pentru uz general. Se întăreşte gradual.

HM208
BAGHETĂ ADEZIV TERMOFUZIBIL

Conceput spre a fi  utilizat în lucrări în care se folosesc următoarele materiale: hârtie, materiale textile 
şi plastice. Ideal pentru lipirea suprafeţelor din lemn, metal, materiale textile, ceramica, piele, carton, 
zidărie. Potrivit acelor situaţii în care este necesară aderenţa instantanee. Ecologic. Pentru umplerea 
de goluri şi fi suri. Excelentă putere liantă în stare crudă. Are efect şi pe suprafeţe nelipicioase. Inodor. 
Usor de utilizat.

Ideal pentru reparaţii de uz casnic, lucrări de bricolaj, artizanale şi pentru hobby-uri.

CARACTERISTICI

CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

DOMENII DE APLICARE

Întărire rapidă, adeziv foarte rezistent pe bază de cauciuc cloroprenic.

Adeziv cu conţinut de tetrahidrofuran stabilizat; este adecvat pentru îmbinări şi fi xări de ţevi; rezistente la 
tensiunea de forfecare care afectează conductele sub presiune (de exemplu, cele transportând apă potabilă 
ori gaz metan); poate fi  folosită şi la fi tinguri din PVC neplasticizat, la sisteme de tuburi de protecţie pentru 
instalaţii electrice, jgheaburi, burlane şi ţevi de drenaj pentru sistemele pluviale etc., în conformitate cu 
recomandările asociaţiei „Plastic Pipe Association” (instituţia care reprezintă interesele celor din industria 
ţevilor de plastic).

204

R305

ADEZIV UNIVERSAL DE CONTACT

ADEZIV PE BAZĂ DE SOLVENT PENTRU PVC RIGID

Întărire rapidă. Creează o îmbinare fl exibilă între materiale. Rezistenţă la îngheţ. Rezistent la umiditate.

Bună rezistenţă la presiuni mari (16 bari). Rezistent la apă. Rezistent la acţiunea diverselor substanţe chimice 
– în special la acizii anorganici. Întărire rapidă, protecţie maximă împotriva scurgerilor. Excelente proprietăţi 
de umplere a golurilor. Aderenţă uşoară chiar şi pe suprafeţe mari. Conducte de apă caldă şi rece (60 ° C). 
Antibacterian. Produsul de faţă este în deplină conformitate cu următoarele standarde: DIN 16970. BS 4346. 
ASTM-D 2564. NEN 7106.

Este utilizat în principal în industria tapiţeriei, încălţămintei şi a textilelor pentru lipirea celor mai des 
întrebuinţate materiale precum: cauciucul, materiale textile, piele naturală şi artifi cială, plută, metal, 
PAL etc. (lipirea acestora între ele sau de alte substraturi).

Special conceput pentru: racordarea ţevilor din PVC neplasticizat, precum şi a altor elemente făcând parte din 
sisteme sanitare supuse unor presiuni de până la 16 PN; adeziv pentru fi xarea acestora în cadrul sistemelor 
sanitare: sisteme sanitare având conducte din PVC neplasticizat (temperaturi joase ori ridicate); Sisteme 
sanitare cu conducte din plastic ABS (temperaturi joase ori ridicate); sisteme sanitare cu conducte din PVC 
clorinat (temperaturi joase ori ridicate).

11
mm

8
mm
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CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

Adeziv bicomponent lichid pe bază de poliester, utilizat pentru lipituri şi umplerea golurilor din suprafeţele 
de marmură, granit şi piatră naturală, marmură artifi cială, onix şi materiale asemănătoare ceramicii.

G500
ADEZIV LICHID GRANIT ŞI MARMURĂ

Întărire rapidă (2-3 minute la 20 ° C). Uşor de aplicat, mulţumită consistenţei cremoase. Luciu 
perfect după realizarea unei lustruiri profesionale. Rezistent la acţiunea diverselor substanţe chimice. 
Rezistenţă excelentă împotriva uzurii. Forţă de adeziune mare chiar şi la temperaturi ridicate.

Lipirea suprafeţelor din piatră naturală, cum ar fi : marmura, travertin, marmura artifi ciala, onix etc.

CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

Adeziv mastic bicomponent pe bază de răşină de poliester – pentru lipituri şi umplerea golurilor din suprafeţele 
de marmură, granit şi piatră naturală.

G400
ADEZIV GRANIT ŞI MARMURĂ

Întărire rapidă. Disponibil în formă lichidă şi solidă. Rezistent la acţiunea alcaliilor şi a soluţiilor acide diluate. 
Rezistent la temperaturi între -10 ° C şi + 100 ° C (după întărire). Suprafeţele îmbinate sunt gata de utilizat 
aşa cum sunt după 2 ore. Nicio schimbare de culoare, fără crăpături ori contracţii în timpul perioadei de 
întărire. Poate fi  lustruit după uscare.

Lipirea suprafeţelor din piatră naturală, cum ar fi : marmura, travertin etc. Lipirea suprafeţelor din beton, 
granit, lemn.

CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

Adeziv special pe bază de solvent pentru îmbinarea de ţevi şi accesorii din PVC rigid afl ate sub presiune, în 
conformitate cu BS EN 14814 şi BS EN 14680. Este indicat în special la sistemele de conducte termoplastice, 
în conformitate cu BS EN 1452, BS EN 1455, BS EN 1566 şi BS EN 1329. Adeziv ce poartă marcajul CE. Pentru 
sistemele având conducte termoplastice în care circulă fl uide sub presiune (PN16). Conceput pentru a fi  utilizat 
şi în condiţii de presiune mică, cum ar fi  sistemele din PVC şi ABS.

R306
ADEZIV PE BAZĂ DE SOLVENT PENTRU PVC RIGID
FĂRĂ TETRAHIDROFURAN (THF)

Întărire iniţială rapidă. Datorită conţinutului ridicat de răşini, se va observa o bună capacitate de umplere 
a crăpăturilor de lungimi mai mair. Nu conţine THF. Consistenţa unui gel; fl uiditate excelentă. Graţie 
caracterului tixotropic pronunţat, vor fi  prevenite orice scurgeri după aplicare. Datorită compoziţiei sale, 
fi xarea componentelor de PVC va fi  la fel de rezistentă ca sudura metalelor. Uşor de aplicat. Nu se scurge, 
nu formează picături în interiorul conductelor fi xate. Fixările puternice prezintă proprietăţi  comparabile 
(rezistenţa structurală şi la uzură) cu cele ale adezivului pe bază de solvent pentru PVC. Respectă standardele 
BS-EN14680 şi BS-EN14814.

Indicat îndeosebi pentru următoarele:
Racordarea ţevilor din PVC neplasticizat, precum şi a altor elemente făcând parte din sisteme sanitare supuse unor presiuni de până la 16 PN (conform BS 
EN 14814: “Adezivi pentru sisteme cu conducte termoplastice conţinând lichide sub presiune. Menţiuni”). Special indicat la fi xarea ţevilor termoplastice, 
pentru a fi  în conformitate cu BS EN 1452 şi BS EN 1329. Adeziv pentru fi xarea ţevilor în cadrul sistemelor sanitare, respectându-se următoarele 
standarde: sisteme sanitare având conducte din PVC neplasticizat (temperaturi joase ori ridicate) BS EN 1329. Sisteme sanitare cu conducte din plastic 
ABS (temperaturi joase ori ridicate) BS EN 1455. Sisteme sanitare cu conducte din PVC clorinat (temperaturi joase ori ridicate) BS EN 1566.

EN 14814

ADEZIVI Creem Soluţii Permanente
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CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

Adeziv epoxidic impermeabil bicomponent cu întărire rapidă.

E300
ADEZIV PE BAZĂ DE EPOXID HIDROIZOLANT

Excelentă rezistenţă la forfecare, chiar şi în cazul unei îmbinări cu un singur plan de forfecare. 
Durabilitate mare. Se aplică şi se întăreşte sub apă. Se întăreşte fără contracţii ori crăpături. Capacitate 
bună de umplere a golurilor. Rezistent la umiditate şi la acţiunea diverselor substanţe chimice. Poate 
fi  vopsit şi şlefuit.

Lipituri pentru următoarele tipuri de materiale: lemn, sticla, cristal, ceramica, portelan, metal, fi bra de 
sticla. Repararea mobilierului şi a materialelor de uz casnic.

CARACTERISTICI

CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

DOMENII DE APLICARE

Adeziv cianoacrilat cu vâscozitate ridicată plus activator, care este special conceput pentru lipirea 
unor materiale precum: piatră naturală, marmură, granit şi pietre decorative.

Adeziv epoxidic bicomponent cu întărire rapidă.

710

E340

ADEZIV PIATRĂ NATURALĂ ŞI MARMURĂ CU ÎNTĂRIRE RAPIDĂ

ADEZIV PE BAZĂ DE EPOXID CU USCARE RAPIDĂ

Întărire rapidă, în câteva secunde. Forţă adezivă mare. Datorită gradului mare de vâscozitate, poate fi  
utilizat pe verticală, fără a se scurge, lucru garantat de proprietăţile activatorului. Adeziune puternică 
chiar şi pe suprafeţe poroase.

Excelentă rezistenţă la forfecare, chiar şi în cazul unei îmbinări cu un singur plan de forfecare. 
Durabilitate mare. Se aplică şi se întăreşte sub apă. Se întăreşte fără contracţii ori crăpături. Capacitate 
bună de umplere a golurilor. Rezistent la umiditate şi la acţiunea diverselor substanţe chimice. Poate 
fi  vopsit şi şlefuit.

Utilizat în asamblarea şi repararea unor elemente din piatră naturală, marmură, granit, lemn, MDF 
şi metal. Îndeosebi potrivit pentru aplicaţii în care perioada de întărire trebuie să fi e foarte scurtă.

Lipituri pentru următoarele tipuri de materiale: lemn, sticla, cristal, ceramica, portelan, metal, fi bra de 
sticla. Repararea mobilierului şi a materialelor de uz casnic.
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CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

Adeziv tapet de înaltă calitate, pe bază de derivat de amidon dispersabil în apă rece.

WA500
ADEZIV PREMIUM ULTRA-REZISTENT PENTRU TAPET

Uşor de aplicat. Datorită adezivului uşor dizolvabil, vâscozitatea creşte rapid. Vă oferă sufi cient timp pentru 
poziţionarea piesei pe care se lucraţi. Dacă veţi dori în viitor să dezlipiţi obiectele fi xate cu acest adeziv, 
procedura va fi  una rapidă şi uşoară. Se dizolvă în apă cu uşurinţă. Poate fi  curăţat cu un burete îmbibat cu 
apă. Oferă protecţie antifungică şi antibacteriană.

Potrivit pentru fi xarea celor mai frecvent întrebuinţate modele de tapet, inclusiv cele din hârtie, vinil, cele 
cu suprafeţe imprimate, în relief etc. “

CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

Adeziv pe bază de amidon şi celuloză.

WA400
ADEZIV UNIVERSAL PENTRU TAPET & BORDURI

Uşor de aplicat. Vă oferă sufi cient timp pentru poziţionarea piesei pe care se lucraţi. Dacă veţi dori în 
viitor să dezlipiţi obiectele fi xate cu acest adeziv, procedura va fi  una rapidă şi uşoară. Se dizolvă în apă cu 
uşurinţă. Poate fi  curăţat cu un burete îmbibat cu apă.

Lipire tapet, borduri decorative tapet , postere, afi şe etc.

CARACTERISTICI CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE
DOMENII DE APLICARE

E350
ADEZIV PE BAZĂ DE EPOXID PENTRU
OŢEL & CHIT CU ACŢIONARE RAPIDĂ

Un adeziv epoxidic versatil, foarte durabil şi cu o forţă 
de adeziune foarte mare. Uşor de aplicat, cu întărire 
rapidă. Forţă de adeziune maximă după numai 5 minute. 
Datorită capacităţii sale de umplere a golurilor, se poate 
de asemenea, utiliza pe suprafeţe aspre, de obicei 
incompatibile cu aplicarea unor astfel de adezivi.

Chit pentru reparaţii cu întărire rapidă. Foarte puternic. 
Ia forma suprafaţei şi materialul pe care se aplică. Se 
poate aplica chiar sub apă. Dă cel mai mare randament 
pe suprafeţe metalice, pe lemn, sticlă, zidărie, piatră, 
marmură, ceramică.

OŢEL CHIT

Întărire foarte rapidă. Se întăreşte fără contracţii şi 
apariţia de fi suri. Bună capacitatea de umplere a golurilor. 
Prelucrabil cu ajutorul maşinilor-unelte. Rezistent la 
umiditate şi la acţiunea diverselor substanţe chimice. 
Poate fi  vopsit şi şlefuit.

Rapid şi uşor de utilizat, tăiat şi aplicat. Nu trebuie să irosiţi: folosiţi numai atât cât aveţi nevoie. Poate fi  prelucrat cu 
maşini-unelte, poate fi  perforat, tolerează înfi letarea de şuruburi. Poate fi  vopsit şi şlefuit după întărire. Poate fi  aplicat 
pe verticală. Nu se va tasa. Nu va suferi contracţii şi crăpături. Excelentă rezistenţă la acţiunea hidrocarburilor şi a apei 
saline, a uleiurilot, a solvenţilor, a mediilor uşor acide şi alcaline.

Lipituri pentru suprafeţe din: metal, beton, lemn, sticlă 
şi ceramică. Utilizare la repararea maşinilor, a diferitelor 
aparate şi unelte, a pieselor auto, a conductelor. Potrivit 
la înşurubări în metal, beton sau piatră. Izolaţii electrice.

Este folosit la lipirea şi umplerea fi surilor pe toate tipurile de suprafeţe: metalice, zidărie, cărămidă, lemn, sticlă, 
ceramică, fi bră de sticlă, piatră şi marmură. Este util la efectuarea de reparaţii de mare rezistenţă în industrie (inclusiv 
industrai navală), în ateliere, la aparate, unelte, piese auto, elemente de îmbinare din metal, fi suri în beton, în diverse 
lucrări de construcţii, piscine. Este folosit la etanşarea şi oprirea scurgerilor în conducte, cisterne, conducte de ventilaţie, 
precum şi la reparaţii efectuate sub apă.

ADEZIVI Creem Soluţii Permanente
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CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

Akfix PS252 este un etanseizant anaerob pentru conducte, cu viscozitate redusa-medie si rezistenta 
mare. Formula tixotropica reduce alunecarea si deplasarea produsului inainte de asamblare. 

PS252
ETANSEIZANT PENTRU CONDUCTE, CU  REZISTENTA MARE 

Se aplica usor pe imbinari filetate si se indeparteaza usor cu scule manuale. Datorita formulei speciale, 
PS252 se utilizeaza in domenii care necesita rezistenta la presiune sau la uleiuri. Destinat in special 
imbinarilor cu filet H conform standardului EN 751-1. Produsul este rezistent la temperaturi ridicate, 
mentinandu-si marea rezistenta. 

Curatati suruburile si piulitele, inainte de asamblare, cu hartie absorbanta, pentru a indeparta resturile 
de ulei de la taiere. Aplicati adezivul prin rotire la 360 de grade pe suruburi si piulite. Utilizati hartie 
absorbanta pentru a sterge excesul de compus in sensul filetului. Asamblati piesele si lasati-le 24 
de ore la 22-24°C pentru a asigura uscarea adezivului. Pentru demontare, utilizati scule manuale. 
Cand demontarea este dificila la temperatura camerei,aplicati incalzirea locala la 250°C si demontati 
componentele la cald. Apoi, inlaturati mecanic resturile de adeziv si curatati componentele cu un 
solvent, de exemplu cu acetona. 

CARACTERISTICI

CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

DOMENII DE APLICARE

Akfix RT238 este un produs monocomponent, pe baza de rasini, cu viscozitate mare, utilizat pentru 
rigidizarea imbinarilor mecanice

Akfix PS253 este un etanseizant pentru conducte, cu viscozitate si rezistenta medie. Formula 
tixotropica reduce alunecarea si deplasarea produsului inainte de asamblare. 

RT238

PS253

RETAINER CU REZISTENTA MARE 

ETANSEIZANT PENTRU CONDUCTE, CU REZISTENTA MEDIE 

Poate fi utilizat pe toate suprafetele rugoase. Umple golurile imbinarilor uzate. Fixeaza lagarele, 
prevenind dislocarea lor. Umple cele mai mici goluri datorita viscozitatii reduse si este utilizat la 
imbinari sensibile. Fizeaza paletele pe axul elicelor. Fixeaza straturile de acoperire pe suporti si axe. 

Se aplica usor pe imbinari filetate si se indeparteaza usor cu scule manuale. Datorita formulei speciale, 
PS253 se utilizeaza in domenii care necesita rezistenta la presiune sau la uleiuri. Dupa uscarea 
completa, produsul este rezistent la temperaturi foarte ridicate. 

Utilizat în asamblarea şi repararea unor elemente din piatră naturală, marmură, granit, lemn, MDF 
şi metal. Îndeosebi potrivit pentru aplicaţii în care perioada de întărire trebuie să fie foarte scurtă.

Curatati suruburile si piulitele, inainte de asamblare, cu hartie absorbanta, pentru a indeparta resturile 
de ulei de la taiere. Aplicati adezivul prin rotire la 360 de grade pe suruburi si piulite. Utilizati hartie 
absorbanta pentru a sterge excesul de compus in sensul filetului. Asamblati piesele si lasati-le 24 
de ore la 22-24°C pentru a asigura uscarea adezivului. Pentru demontare, utilizati scule manuale. 
Cand demontarea este dificila la temperatura camerei,aplicati incalzirea locala la 250°C si demontati 
componentele la cald. Apoi, inlaturati mecanic resturile de adeziv si curatati componentele cu un 
solvent, de exemplu cu acetona. 
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CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

Akfix L222 este un fixator de suruburi cu rezistenta scazuta, usor de indepartat. Este destinat tuturor 
metalelor si in special metalelor cu rezistenta scazuta care se pot deteriora la dezasamblare, de 
exemplu alama sau aluminiul. 

L222
FIXATOR PENTRU FILET (REZISTENTA SCAZUTA) 

Ideal pentru filetele cu rezistenta scazuta ale suruburilor de ajustare. Usor de indepartat. Destinat in 
special metalelor cu rezistenta scazuta care se pot deteriora la dezasamblare, de exemplu alama sau 
aluminiul. 

Curatati suruburile si piulitele, inainte de asamblare, cu hartie absorbanta, pentru a indeparta resturile 
de ulei de la taiere. Aplicati adezivul prin rotire la 360 de grade pe suruburi si piulite. Utilizati hartie 
absorbanta pentru a sterge excesul de compus in sensul filetului. Asamblati piesele si lasati-le 24 
de ore la 22-24°C pentru a asigura uscarea adezivului. Pentru demontare, utilizati scule manuale. 
Cand demontarea este dificila la temperatura camerei,aplicati incalzirea locala la 250°C si demontati 
componentele la cald. Apoi, inlaturati mecanic resturile de adeziv si curatati componentele cu un 
solvent, de exemplu cu acetona. 

CARACTERISTICI

CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

DOMENII DE APLICARE

Akfix PS257 este un etanseizant pentru conducte, cu viscozitate mare si rezistenta medie. Formula 
tixotropica reduce alunecarea si deplasarea produsului inainte de asamblare.

Akfix L243 este un fixator pentru filet, anaerob, cu rezistenta medie, tixotropic. Produsul se intareste 
in absenta aerului pe filete metalice. 

PS257

L243

ETANSEIZANT PENTRU CONDUCTE  (cu Teflon) 

FIXATOR PENTRU FILET (REZISTENTA MEDIE) 

Se aplica usor pe imbinari filetate si se indeparteaza usor cu scule manuale. Datorita formulei speciale, 
PS257 se utilizeaza in domenii care necesita rezistenta la presiune sau la uleiuri. Dupa uscarea 
completa, produsul este rezistent la temperaturi foarte ridicate. Destinat in special imbinarilor cu filet 
H conform standardului EN 751-1. Produsul umple fisuri largi si da bune rezultate la diametre mari (de 
peste 0.5mm). 

Previne vibratiile si slabirea imbinarilor filetate. Rezistenta limitata la uleiuri; va fixa anumite parti 
necuratate de ulei, dar cele mai bune rezultate se obtin pe substrat curat. Formula tixotropica reduce 
alunecarea si deplasarea produsului inainte de asamblare. Previne coroziunea pieselor asamblate. 

Curatati suruburile si piulitele, inainte de asamblare, cu hartie absorbanta, pentru a indeparta resturile 
de ulei de la taiere. Aplicati adezivul prin rotire la 360 de grade pe suruburi si piulite. Utilizati hartie 
absorbanta pentru a sterge excesul de compus in sensul filetului. Asamblati piesele si lasati-le 24 
de ore la 22-24°C pentru a asigura uscarea adezivului. Pentru demontare, utilizati scule manuale. 
Cand demontarea este dificila la temperatura camerei,aplicati incalzirea locala la 250°C si demontati 
componentele la cald. Apoi, inlaturati mecanic resturile de adeziv si curatati componentele cu un 
solvent, de exemplu cu acetona. 

Curatati suruburile si piulitele, inainte de asamblare, cu hartie absorbanta, pentru a indeparta resturile 
de ulei de la taiere. Aplicati adezivul prin rotire la 360 de grade pe suruburi si piulite. Utilizati hartie 
absorbanta pentru a sterge excesul de compus in sensul filetului. Asamblati piesele si lasati-le 24 
de ore la 22-24°C pentru a asigura uscarea adezivului. Pentru demontare, utilizati scule manuale. 
Cand demontarea este dificila la temperatura camerei,aplicati incalzirea locala la 250°C si demontati 
componentele la cald. Apoi, inlaturati mecanic resturile de adeziv si curatati componentele cu un 
solvent, de exemplu cu acetona. 

ADEZIVI Creem Soluţii Permanente
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CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

Akfix HP242 este un etanseizant usor de aplicat, anaerobic, cu viscozitate redusa pentru conductele 
utilizate in instalatii hidraulice si pneumatice cu diametre de pana la 50 mm si servomecanisme. 

HP242
HI-PRESSURE 

Nu se contracta dupa uscarea completa. Buna rezistenta la presiune inalta, vibratii, solventi, 
temperaturi pana la 150°C, umezeala, si coroziune. Se aplica usor pe elemente de instalatii hidraulice 
si pneumatice cu diametre de pana la 50 mm si servomecaanisme. 

Curatati mufele si bornele, inainte de asamblare, cu hartie absorbanta, pentru a indeparta resturile 
de ulei de la taiere. Aplicati adezivul prin rotire la 360 de grade pe mufe si spigoti. Utilizati hartie 
absorbanta pentru a sterge excesul de compus in sensul filetului. Asamblati piesele si lasati-le 24 
de ore la 22-24°C pentru a asigura uscarea adezivului. Pentru demontare, utilizati scule manuale. 
Cand demontarea este dificila la temperatura camerei,aplicati incalzirea locala la 150°C si demontati 
componentele la cald. Apoi, inlaturati mecanic resturile de adeziv si curatati componentele cu un 
solvent, de exemplu cu acetona. 

CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

Akfix L270 este un fixator monocomponent, cu rezistenta mare (permanent), anaerob, pentru filet. 
Produsul se intareste in absenta aerului pe filete metalice. 

L270
FIXATOR PENTRU FILET(REZISTENTA MARE) 

Formula asigura fixarea pieselor metalice; Destinat in special pieselor filetate mari, de ex. bolturi 
si alte domenii de utilizare care necesita o mare rezistenta. Previne coroziunea pieselor asamblate. 

 Curatati suruburile si piulitele, inainte de asamblare, cu hartie absorbanta, pentru a indeparta resturile 
de ulei de la taiere. Aplicati adezivul prin rotire la 360 de grade pe suruburi si piulite. Utilizati hartie 
absorbanta pentru a sterge excesul de compus in sensul filetului. Asamblati piesele si lasati-le 24 
de ore la 22-24°C pentru a asigura uscarea adezivului. Pentru demontare, utilizati scule manuale. 
Cand demontarea este dificila la temperatura camerei,aplicati incalzirea locala la 250°C si demontati 
componentele la cald. Apoi, inlaturati mecanic resturile de adeziv si curatati componentele cu un 
solvent, de exemplu cu acetona. 
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CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

Etanşant-adeziv hibrid, pe bază de polimer MS, de înaltă calitate.

UNIVERSAL

Caracter tixotropic pronunţat: poate fi aplicat atât în direcţie verticală, cât şi în direcţie orizontală. 
Ecologic, fără urme de izocianat, solventi, acizi şi halogeni. Excelentă aderenţă la numeroase 
substraturi poroase şi neporoase, fără a fi necesară aplicarea unui strat de grunduire. Nu permite 
formarea de bule, nici măcar în condiţii de umiditate. Poate fi vopsit cu vopsele pe bază de apă. Nu 
va suferi contracţii.

Sigilări rosturi de îmbinare (în fabricarea de tabla metalică, etanşarea sistemelor IVC - încălzire, 
ventilaţie ş i climatizare). Lipituri elastice pentru elemente de construcţie des afectate de vibraţii. 
Etanşarea rosturilor pereţi-pardoseală cu mişcări reduse. Etanşarea rosturilor în recipiente, cisterne, 
silozuri etc.

CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

Etanşant transparent, pe bază de polimer MS, cu modul elasticitate ridicat.

CLEAR

Culoare transparentă. Caracter tixotropic pronunţat: poate fi aplicat atât în direcţie verticală, cât şi în 
direcţie orizontală. Ecologic, fără urme de izocianat, solventi, acizi şi halogeni. Excelentă aderenţă la 
numeroase substraturi poroase şi neporoase, fără a fi necesară aplicarea unui strat de grunduire. Nu 
permite formarea de bule, nici măcar în condiţii de umiditate. Poate fi vopsit cu vopsele pe bază de 
apă. Nu va suferi contracţii.

Excelentă aderenţă la numeroase substraturi poroase şi neporoase, fără a fi necesară aplicarea unui 
strat de grunduire; compatibil cu cele mai frecvent întrebuinţate materiale, cum ar fi: aluminiu, zinc,
oţel zincat, oţel inoxidabil, cupru, piatră naturală, beton, cărămidă etc. Domenii de aplicare tipice ar fi: 
lipituri transparente şi elastice în construcţia de locuinţe. Etanşarea elementelor din sticlă, precum şi 
a altor materiale transparente folosite la lucrările interioare.

CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

Etanşant monocomponent neutru, pe bază de polimer MS, cu modul de elasticitate redus (grad de 
elesticitate ridicat). Potrivit  atât aplicaţiilor interioare, cât şi celor desfăşurate în aer liber.

FLEXI

Caracter tixotropic pronunţat: poate fi aplicat atât în direcţie verticală, cât şi în direcţie orizontală. 
Modulul de eleasticitate propriu acestui produs asigură o capacitate considerabilă de mişcare în 
lucru. Ecologic, fără urme de izocianat, solvent, acizi şi halogeni. Excelentă aderenţă la numeroase 
substraturi poroase şi neporoase. Nu permite formarea de bule, nici măcar în condiţii de umiditate. 
Rezistenţă foarte bună la efectul radiaţiilor UV. Poate fi vopsit cu vopsele pe bază de apă. Nu va suferi 
contracţii.

Pentru rosturi de dilataţie şi de îmbinare folosite în construcţii. Etanşarea rosturilor în structuri 
prefabricate. Rosturi mobile în clădiri înalte. Etanşarea rosturilor în construcţii prefabricate. Etanşarea 
cadrelor de ferestre şi uşi. Pentru acele rosturi care necesită vopsire.

SHORE A25
PENTRU TOATE 

MATERIALELE ŞI 
SUPRAFEŢELE

Conform normei EQ c4.1 a LEED privind conţinutul 
de COV (compuşi organici volatili). Produs evaluat 

drept fiind “produs cu emisii foarte scăzute”, 
conform regulei SCAQMD no. 1168.

SHORE A35
PENTRU TOATE 

MATERIALELE ŞI 
SUPRAFEŢELE

În conformitate cu standardul EQc4.1 (“produs cu 
emisii reduse”) al LEED privind compuşii organici 

volatili (COV), regula SCAQMD nr. 1168.

În conformitate cu standardul EQc4.1 (“produs cu 
emisii reduse”) al LEED privind compuşii organici 

volatili (COV), regula SCAQMD nr. 1168.

SHORE A45
PENTRU TOATE 

MATERIALELE ŞI 
SUPRAFEŢELE
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MATERIALE IZOLANTE ŞI DE ETANŞARE Creem Soluţii Permanente

CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

Etanşant poliuretanic monocomponent, cu modul de eleasticitate redus, care se întăreşte în condiţii 
de umiditate atmosferică. Adeziune excelentă la toate materialele de construcţie tipice, cum ar fi 
materiale pe bază de ciment, cărămidă, ceramică, sticlă, lemn, tablă zincată ori vopsită, precum şi 
diverse materiale plastice.

P625
ETANŞANT POLIURETANIC PENTRU CONSTRUCŢII

Elasticitate permanentă. Nu se tasează. Caracter tixotropic. Suprafaţa pe care se aplică nu va 
manifesta adezivitate după uscarea completă. Rezistent la murdărire. Nu suferă contracţii. Stabilitate 
chimică mare în condiţii de depozitare. Poate fi aplicat utilizând aplicator de tip pistol. Uşor de utilizat. 
Se poate adăuga strat de vopsea. Uscare fără a se forma bule de aer. Capacitate de mişcare în lucru de 
25%. Conform standardului BS 6920 în cee ce priveşte impurităţile metalice solubile în apă. Conform 
normei EQ c4.1 a LEED privind conţinutul de COV (compuşi organici volatili). Produs evaluat drept 
fiind “produs cu emisii foarte scăzute”, conform regulei SCAQMD no. 1168.

Pentru rosturi de dilataţie implicând diferite materiale de construcţii. Pentru montarea ţiglelor de 
acoperiş şi instalarea de cadre pentru ferestre din PVC. Rosturi de îmbinare dintre cadre din lemn 
pentru uşi şi ferestre şi pereţi. Rosturi de îmbinare între diverse materiale de construcţii prefabricate. 
Etanşare şi îmbinare conducte de aerisire, jgheaburi, burlane etc. Pentru rosturi de dilatare între 
panouri prefabricate din beton.

CARACTERISTICI

CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

DOMENII DE APLICARE

Monocomponent, anticoroziv, de înaltă calitate, cu întărire rapidă, pe bază de polimer MS. Special  
onceput pentru pardoseli de exterior, unde sunt necesare proprietăţi speciale, cum ar fi rezistenţa 
la raze UV, la intemperii, la efectul pe termen lung al scurgerii apei (fie dulce, fie sărată). Este, de 
asemenea, potrivit pentru etanşarea impermeabilă a punţilor din lemn de tec ale bărcilor.

Etanşant poliuretanic monocomponent, cu modul de eleasticitate redus, care se întăreşte în condiţii 
de umiditate atmosferică. Adeziune excelentă la toate materialele de construcţie tipice, cum ar fi 
materiale pe bază de ciment, cărămidă, ceramică, sticlă, lemn, tablă zincată ori vopsită, precum şi 
diverse materiale plastice.

ETANŞANT PENTRU
PARDSELI DE EXTERIOR

P635
ETANŞANT POLIURETANIC PENTRU CONSTRUCŢII

Rezistent la umiditate şi la acţiunea diverselor substanţe chimice (apă dulce, sărată, acizi slabi), 
precum şi la acţiunea razelor UV, la uzură, umiditate şi intemperii. Substanţă ecologică, nu conţine 
izocianaţi, solvenţi, acizi şi halogeni. Grad mare de elasticitate, indiferent de temperatură. Excelentă 
aderenţă la numeroase substraturi poroase şi neporoase, fără a fi necesară aplicarea unui strat de 
grunduire. Poate fi slefuit după întărire. Excelente proprietăţi, cum arfi: întărire rapidă, nu emană 
mirosuri puternice şi nu se tasează.

Elasticitate permanentă. Nu se tasează. Caracter tixotropic. Suprafaţa pe care se aplică nu va 
manifesta adezivitate după uscarea completă. Rezistent la murdărire. Nu suferă contracţii. Stabilitate 
chimică mare în condiţii de depozitare. Poate fi aplicat utilizând aplicator de tip pistol. Uşor de utilizat. 
Se poate adăuga strat de vopsea. Uscare fără a se forma bule de aer. Capacitate de mişcare în lucru de 
25%. Conform standardului BS 6920 în cee ce priveşte impurităţile metalice solubile în apă. Conform 
normei EQ c4.1 a LEED privind conţinutul de COV (compuşi organici volatili). Produs evaluat drept 
fiind “produs cu emisii foarte scăzute”, conform regulei SCAQMD no. 1168.

Adezivul MS Teak Deck este special conceput pentru etanşarea rosturilor de îmbinare dintre pardoseli 
şi diverse substraturi. Se remarcă aderenţa (fără adaosul unui strat de grund) pe elementele 
de îmbinare din lemn, beton, plastic, oţel, aluminiu, zinc, cupru, porţelan, ceramică, PVC, metale, 
poliester, policarbonat, piatră naturală, marmură, oglindă, sticlă şi numeroase suprafeţe poroase. Se 
recomandă un test preliminar înainte de aplicarea pe materiale plastice, dacă nu aţi mai folosit acest 
adeziv pe tipul de material plastic utilizat.

Pentru rosturi de dilataţie implicând diferite materiale de construcţii. Rosturi mobile, rosturi de 
îmbinare pentru pardoseli. Aplicaţii interioare şi exterioare pentru zonele în care se circulă des, zone 
marcate de trafic pietonal. Rosturi de îmbinare între diverse materiale de construcţii prefabricate. 
Etanşare şi îmbinare conducte de aerisire, jgheaburi, burlane etc. Pentru rosturi de dilatare între 
panouri prefabricate din beton.

În conformitate cu standardul EQc4.1 (“produs cu 
emisii reduse”) al LEED privind compuşii organici 

volatili (COV), regula SCAQMD nr. 1168.

Conforms to BS 6920 for the metallic water
soluble impurities and is suitable for use in 

drinking water systems.

Conforms to BS 6920 for the metallic water
soluble impurities and is suitable for use in 

drinking water systems.

SHORE
A25

SHORE
A35



CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

Etanşant poliuretanic monocomponent, cu modul de eleasticitate ridicat, care se întăreşte în condiţii 
de umiditate atmosferică. Potrivit acelor situaţii în care este necesară întărirea instantanee. Are o 
adeziune excelentă la tablă metalică, aluminiu, oţel inoxidabil, plumb, cupru, ceramică, sticlă, lemn şi 
diverse materiale plastice.

647FC
ETANŞANT POLIURETANIC PENTRU METALE 
CU ÎNTĂRIRE RAPIDĂ (AUTOMOBILE)

Întărire rapidă. Flexibilitate permanentă. Consistenţa nu permite tasarea. Nelipicios / rezistent la 
murdărire. Stabilitate chimică mare în condiţii de depozitare. Uşor de folosit cu aplicatorul tip postol, 
uşor de netezit şi uniformizat. Poate fi vopsit.

Producţia de caroserii auto, containere, rulote etc. Etanşare şi îmbinare conducte de aerisire, jgheaburi, 
burlane etc. Etanşarea cusăturilor de tablă metalică. Pentru reducerea vibraţiilor la asamblare tuturor 
tipurilor de tablă metalică. Sigilare impermeabilă, etanşarea împotriva pătrunderii aerului, gazelor şi 
prafului. Conform normei EQ c4.1 a LEED privind conţinutul de COV (compuşi organici volatili). Produs 
evaluat drept fiind “produs cu emisii foarte scăzute”, conform regulei SCAQMD no. 1168. Certificare 
protecţie anti-incendiu M2 conform standardului NF P 92-501. Respectă standardul de reglementare 
a COV din Franţa (clasa A +).
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CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

Etanşant poliuretanic monocomponent, cu modul de eleasticitate ridicat, care se întăreşte în condiţii 
de umiditate atmosferică. Potrivit acelor situaţii în care este necesară întărirea instantanee. Are o 
adeziune excelentă la tablă metalică, aluminiu, oţel inoxidabil, plumb, cupru, ceramică, sticlă, lemn şi 
diverse materiale plastice.

P645
ETANŞANT POLIURETANIC PENTRU METALE
(AUTOMOBILE & CONSTRUCŢII)

Întărire rapidă. Flexibilitate permanentă. Consistenţa nu permite tasarea. Nelipicios / rezistent 
la murdărire. Stabilitate chimică mare în condiţii de depozitare. Uşor de folosit cu aplicatorul tip 
postol, uşor de netezit şi uniformizat. Poate fi vopsit. Produs evaluat drept fiind “produs cu emisii 
foarte scăzute”, conform regulei SCAQMD no. 1168. Certificare protecţie anti-incendiu M2 conform 
standardului NF P 92-501. Respectă standardul de reglementare a COV din Franţa (clasa A +). 

Producţia de caroserii auto, containere, rulote etc. Etanşare şi îmbinare conducte de aerisire, jgheaburi, 
burlane etc. Etanşarea cusăturilor de tablă metalică. Pentru reducerea vibraţiilor la asamblare tuturor 
tipurilor de tablă metalică. Sigilare impermeabilă, etanşarea împotriva pătrunderii aerului, gazelor şi 
prafului. 

SHORE
A45

CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

Etanşant poliuretanic monocomponent, pe bază de poliuretan elastomeric, care se întăreşte în condiţii 
de umiditate atmosferică. Potrivit acelor situaţii în care este necesar un grad mare de elasticitate, 
precum şi o suprafaţă cu aspect texturat.

638TD
ETANŞANT POLIURETANIC PENTRU FINISĂRI 
CU SPECT TEXTURAT

Aspectul texturat se potriveşte bine unor suprafeţe rugoase, neregulate din stuc şi beton. Conţinut 
scăzut de COV, mai puţin de 30 g / litru. Elasticitate permanentă. Nu se tasează. Caracter tixotropic. 
Suprafaţa pe care se aplică nu va manifesta adezivitate după uscarea completă. Rezistent la 
murdărire. Nu suferă contracţii. Poate fi aplicat utilizând aplicator de tip pistol. Uşor de utilizat. Se 
poate adăuga strat de vopsea.

Rosturi pereţi – atât verticale, cât şi orizontale; în jurul cadrelor de ferestre şi uşi. Etanşări de protecţie 
împotriva intemperiilor pentru rosturi (beton, zidărie, cărămizi etc.)

SHORE
A50
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CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

Silicon neutru de înaltă calitate, special conceput pentru lipirea oglinzilor de toate tipurile şi 
dimensiunile, fără a afecta oglinda. O oglindă lipită este mai sigură, deoarece nu prezintă riscul ca 
bucăţi mari de sticlă să cadă în caz de spargere.

900N
SILICON NEUTRU PENTRU OGLINZI

Foarte elastic, mişcare în lucru de +/- 25%. Excelentă aderenţă la substraturi poroase şi neporoase, 
fără a fi necesară aplicarea unui strat de grunduire. Pentru montarea oglinzilor cu un grad mai ridicat 
de siguranţă. Proprietăţi anticorozive. Permanent elastic. Întărire rapidă. 100% silicon, fără solvent. 
Fără miros foarte puternic. Uşor de aplicat şi mânuit cu ajutorul unui aplicator. Grad ridicat de 
vâscozitate; nu se tasează. Agent monocomponent. Se întăreşte în condiţii de umiditate. Rezistent
la temperaturi extreme (-60 ° C până la +180 ° C).

Pentru fixarea oglinzilor (în locuri precum centre de fitness, restaurante, cafenele, hoteluri, şi birouri, 
oriunde este nevoie de oglinzi). Lucrări de sticlărie și de montare a geamurilor. Special conceput 
pentru acele aplicaţii de etanşare în care se evită emanarea de mirosuri puternice.

CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

Etanşant siliconic de înaltă calitate, cu întărire neutră, conceput pentru umplerea şi etanşarea golurilor, 
având o gamă largă de utilizare în construcţii. Acesta combină avantajele aderenţei remarcabile la 
materiale de construcţii cu procesul de întărire inodor, oferind protecţie anticorozivă.

905N
SILICON NEUTRU (CONSTRUCŢII)

100% silicon; fără solvenţi. Rezistent la intemperii şi la raze UV. Nu va suferi crăpături sau contracţii. 
Rezistent la apă. Fără miros puternic; anticoroziv. Excelenta flexibilitate si aderenta la numeroase 
suprafeţe poroase şi neporoase. Substraturi pentru aplicaţii de mare anvergură ţinând de domeniul 
construcţiilor şi lucrărilor de sticlărie şi instalare a ferestrelor. Rezistent la temperaturi extreme (-60 ° 
C până la +180 ° C). Întărire rapidă, modul de elasticitate redus, grad de elasticitate ridicat. Viscozitate 
pronunţată. Nu se tasează.

Etanşarea anti-coroziune a rosturilor (pereţi, ferestre şi uşi) – sticlă pe sticlă şi sticlă pe aluminiu. 
Aplicaţii de etanşare în bucătării şi băi. Etanşarea rosturilor de îmbinare în clădiri (cărămidă, beton, 
PVC, lemn, sticla etc.)

CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

Silicon monocomponent, de înaltă calitate. 100% silicon cu întărire neutră, special conceput pentru 
sisteme durabile de colectare şi scurgere a apei pluviale, în care eficienţa pe termen lung este absolut 
necesară (jgheaburi, izolaţii acoperisuri, materiale de acoperire pentru clădiri etc.). Este adecvat 
etanşărilor necesare în acest sens.

910N
SILICON NEUTRU PENTRU
ACOPERIŞ & SISTEME PLUVIALE

Aderenţă excelentă, fără a fi necesară aplicarea unui strat de grund pe elementele de îmbinare 
din cărămidă, piatră, beton, lemn, plastic, oţel, alimin, zinc, porţelan, ceramică, PVC, metal, sticlă 
şi suprafeţe poroase. Foarte elastic, mişcare în lucru de +/- 25%. Rezistent la apă, raze UV şi la 
intemperii. Întărire neutră şi rapidă. Cu protecţie anticorozivă. Fără miros puternic. Utilizare în spaţi 
interioare / exterioare. Uşor de aplicat. Rezistent la acţiunea multor substanţe chimice. Nu se tasează.

Rosturi, crăpături în jgheaburi, sistemele de izolaţie pentru acoperiş, burlane, îmbinări din lemn, 
luminatoare şi placarea pereţilor, sisteme IVC.

MATERIALE IZOLANTE ŞI DE ETANŞARE Creem Soluţii Permanente
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CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

Etanşant siliconic cu întărire neutră creat exclusiv pentru etanşări oferind protecţie împotriva 
intemperiilor, precum şi pentru montarea geamurilor. Formează sigilări rezistente la intemperii la 
ferestre şi pe faţadele clădirilor. Este, de asemenea, potrivit pentru aplicaţii de etanşare pe suprafeţele 
incompatibil cu siliconul acetoxil.

905E
SILICON NEUTRU NEUSEAL

Oferă elasticitate permanentă. Aderenţă excelentă la multe substraturi poroase şi neporoase. 
Rezistenţă excepţională la extremele de temperatură. Fără miros înţepător; nu contribuie deloc la 
coroziunea suprafeţelor metalice. Excelentă rezistenta la razele UV. Nu este afectat de expunerea 
la lumina soarelui, ploaie, zăpadă pe o perioadă îndelungată. Flexibilitate excelentă. Întărire rapidă, 
modul redus, grad de grad de elasticitate ridicat. Vâscozitate ridicată. Nu se tasează.

Sigilare durabilă, cu protecţie împotriva intemperiilor, pentru pereţi, ferestre şi uşi. Etanşare şi 
montarea de cadre pentru ferestre şi uşi. Aplicaţii de etanşare pentru marmură, piatră şi alte 
substraturi poroase. Sisteme de conducte IVC. Aderenţă la îmbinări de elemente din cărămidă, piatră, 
beton, lemn, plastic, oţel, aliminum, zinc, porţelan, ceramică, PVC, profile metalice, sticlă şi suprafeţe 
poroase - fără a fi necesară aplicarea unui strat de grunduire. Se recomandă un test preliminar înainte 
de utilizarea pe materiale plastice, după caz.

Etanşant siliconic cu întărire neutră de înaltă calitate, produs exclusiv pentru protejarea împotriva 
intemperiilor, precum şi pentru montarea geamurilor. Formează sigilări rezistente la intemperii la 
ferestre şi pe faţadele clădirilor.

915N
SILICON NEUTRU WEATHERSEAL
REZISTENT LA INTEMPERII

CARACTERISTICI
Oferă elasticitate permanentă datorită formulei monocomponente de 100% silicon. Oferă elasticitate 
permanentă. Aderenţă excelentă la multe substraturi poroase şi neporoase. Rezistenţă excepţională 
la extremele de temperatură. Fără miros înţepător; nu contribuie deloc la coroziunea suprafeţelor 
metalice. Nu este afectat de expunerea la lumina soarelui, ploaie, zăpadă pe o perioadă îndelungată.
Flexibilitate excelentă. Întărire rapidă, modul redus, grad de grad de elasticitate ridicat. Vâscozitate 
ridicată. Nu se tasează.

DOMENII DE APLICARE
Sigilare durabilă, cu protecţie împotriva intemperiilor, pentru pereţi, ferestre şi uşi. Etanşare şi 
montarea de cadre pentru ferestre şi uşi. Aplicaţii de etanşare pentru marmură, piatră şi alte 
substraturi poroase.  Etanşare rosturilor de îmbinare şi de dilatare.

Etanşant siliconic monocomponent cu întărire neutră, de înaltă calitate, cu întărire la umiditate. Special 
pentru acele aplicaţii în care sunt necesare proprietăţi anticorozive, anti-mucegai şi de rezistenţă la 
acţiunea diverselor substanţe chimice. Este adecvat pentru etanşarea rosturilor de îmbinare pe o 
varietate de substraturi în condiţii de umeditate.

918N
SILICON NEUTRU – INSTALAŢII SANITARE

CARACTERISTICI
Rezistenţa la mucegai. Rezistent la agenţii de curăţare. Îşi menţine flexibilitatea la temperaturi 
extreme. Foarte elastic, mişcare în lucru de +/- 25%. Rezistenţă la apă, raze UV şi intermperii. Întărire 
neutră cu proprietăţi anticorozive. Întărire rapidă. Fără miros puternic. De utilizat în spaţii interioare 
/ exterioare. Nu se tasează.

DOMENII DE APLICARE
Aplicaţii de etanşare a rosturilor la căzi, cabine de duş şi chiuvete. Etanşarea rosturilor dintre plăci de 
gresie/ faianţă, bucăţi de tablă metalică şi pereţi. Etanşarea rosturilor de dilatare la pereţii amenajaţi 
cu faianţă. Etanşarea rosturilor de îmbinare între pereţi şi podele. Etanşarea rosturilor dintre geam şi 
substraturile elementelor de suport.
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CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

Etanşant siliconic monocomponent cu întărire neutră. De utilizat ca substanţă de etanşare secundară 
la vitrajele izolante duble (IGU). Cu etanşantul izolant pentru sticlă se pot lipi componentele 
individuale, formând un tot unitar rezistent la intemperii.

917N
ETANŞANT NEUTRU IG – FERESTRE

Excelentă aderenţă (fără grunduire) la substraturi din sticlă şi metal - cum ar fi oţel zincat ori inoxidabil.
Graţie formulei monocomponente, nu veţi mai irosi nimic, reducând la minim perioadele în care 
mixerul static este lăsat în stare inactivă şi eliminând nevoia de golire şi întreţinere a mixerului. Nu 
va manifesta deloc tendinţe de tasare, care permite lucrul cu utilaje automate de prelucrare a sticlei. 
Nu produce subproduse corozive. Formula ce garantează întărire imediată. Rezistent la temperaturi 
extreme (-60 ° C până la +180 ° C).

Utilizat în speţă ca substanţă de etanşare secundară la producţia de vitraje izolante duble (IGU). 
Siliconul etanşant pentru sticlă se poate preta şi operaţiunilor de izolaţie efectuate pe vitraje izolante 
conţinând tipuri de sticlă special fabricate.

Special conceput pentru a fi utilizate în producţia şi montarea de cabine de duş. Fără solvenţi. Prezintă 
proprietăţi anti-mucegai excelente. Un material de etanşare de calitate superioară pentru lucrări de 
etanşare, sticlărie și de montare a geamurilor. Aderenţă şi durabilitate excelente.

100D
SILICON PENTRU CABINE DE DUȘ, BUCĂTĂRIE ȘI BAIE

CARACTERISTICI
În conformitate cu ISO EN 11600-F-20LM. 100% silicon, nu conţine solvenţi. Se întăreşte foarte 
repede. Nu va suferi contracţii. Nu îşi pierde coloarea; nu atrage murdăria. Proprietăţi anti-mucegai 
şi anti-fungice. Rezistent la temperaturi extreme şi la uzură. Nu contribuie la formarea de fisuri ori 
decolorarea materialului. Rezistent la acţiunea detergenţilor şi altor agenţi de curăţare, precum şi la 
acţiunea diverselor substanţe chimice. Sistem de întărire acetoxi. Conform normei EQ c4.1 a LEED 
privind conţinutul de COV (compuşi organici volatili). Produs evaluat drept fiind “produs cu emisii 
foarte scăzute”, conform regulei SCAQMD no. 1168.

DOMENII DE APLICARE
Lucrări de montare a panourilor şi uşilor la cabina de duş – mai ales în etapa de producţie. Umplerea 
rosturilor dintre plăci, cada şi cabina de duş în timpul instalării. Umplerea rosturilor dintre căzi de baie 
şi plăci de gresie/ faianţă după etapa de producţie incipientă. Hidroizolarea chiuvetelor.

CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

Etanşant siliconic de înaltă calitate, cu întărire neutră, conceput pentru umplerea şi etanşarea golurilor, 
având o gamă largă de utilizare în construcţii. Acesta combină avantajele aderenţei remarcabile la 
materiale de construcţii cu procesul de întărire inodor, oferind protecţie anticorozivă.

100S
100% SILICON – INSTALAŢII SANITARE

100% silicon, fără solvent. Monocomponent, cu întărire la umiditate. Proprietăţi anti-mucegai şi 
anti-fungice remarcabile. Excelentă aderenţă la substraturi poroase şi neporoase, fără a fi necesară 
aplicarea unui strat de grunduire. Oferă un grad mare de protecţie împotriva expunerii directe, 
îndelungate la lumina a soarelui, la ploaie, zăpadă şi ozon. Rezistent la temperaturi extreme (-60 ° C 
până la +180 ° C). Întărire rapidă. Modul de elasticictate scăzut, grad de elasticitate ridicat. Proprietăţi 
anti-mucegai şi anti-fungice. Nu contribuie la formarea de fisuri ori decolorarea materialului. Rezistent 
la acţiunea detergenţilor şi altor agenţi de curăţare, precum şi la acţiunea diverselor substanţe 
chimice. Sistem de întărire cu eliberare de acid acetic (acetoxi). Conform normei EQ c4.1 a LEED 
privind conţinutul de COV (compuşi organici volatili). Produs evaluat drept fiind “produs cu emisii 
foarte scăzute”, conform regulei SCAQMD no. 1168.

Etanşarea rosturilor de îmbinare. Aplicaţii de etanşare pentru protejarea împotriva intemperiilor. 
Lucrări de sticlărie și de montare a geamurilor. Rosturi instalaţii sanitare: lucrări de etanşare în 
bucătării şi băi.

MATERIALE IZOLANTE ŞI DE ETANŞARE Creem Soluţii Permanente
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CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

Material netoxic, fără solvenţi, pe bază de silicon, de utilizat în construcţii şi asamblări de acvarii. 
Material de etanşare pe bază de silicon de înaltă calitate cu întărire acetică, cu aderenţă excelentă la 
sticlă şi multe alte suprafeţe similare neporoase.

100AQ
SILICON NETOXIC PENTRU ACVARII

100% silicon monocomponent. Forţă de adeziune foarte mare. Întărire rapidă. Nu este toxic pentru 
peşti. Se întăreşte la umiditate. Îşi menţine elasticitatea la fl uctuaţii de temperatură. Nu contribuie 
la formarea de fi suri ori decolorarea materialului. Nu suferă contracţii. Rezistent la acţiunea marii 
majorităţi a substanţelor chimice. Rezistent la radiaţiile UV.

Lipirea, sigilarea si repararea acvariilor.

CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

Etanşant siliconic monocomponent pentru o gamă largă de lucrări de etanşare, de sticlărie și de 
montare a geamurilor. Adezivitate foarte mare; adecvat aplicării pe materiale de construcţii neporoase.

100E
SILICON ETANŞANT UNIVERSAL

Rămâne permanent elastic după întărire – indiferent de temperatură.  Rezistenţă la uzură, crăpare şi 
decolorare.

Lucrări de etanşare la ferestre şi uşi. Lucrări de etanşare în aplicaţiile de bricolaj. Băi, bucătarii, 
sisteme sanitare. Rosturi de îmbinare şi dilatare – sticlă, porţelan, oţel etc. Etanşare prizelor electrice, 
a comutatoarelor, în instalaţiile de telecomunicaţii etc.

CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

Sigilant armat cu fi bre, pe bază de apă – pentru conducte.

AC590
ETANȘANT ACRILIC PENTRU CONDUCTE

Se lucrează foarte uşor cu acest produs. Conţinut foarte scăzut de COV. Flexibilitate permanentă. Fără 
scurgeri. Nu se tasează. Contracţii minime. Utilizarea în spaţii interioare şi în exterioare.

Potrivit pentru etanşarea rosturilor cu contact metal pe metal, pentru a preveni scurgerile de aer în 
instalaţiile de aer condiţionat, de refrigerare, de ventilaţie şi în sisteme de distribuţie a aerului.
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CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

Sigilant fonic acrilic pe bază de apă special conceput pentru reducerea propagării sunetelor prin 
rosturi şi margini, la toate tipurile de pereţi despărţitori. Lucrări de izolaţie fonică. Flexibilitate 
permanentă. Asigură o atenuare a zgomotelor, nu permite pătrunderea fumului şi umezelii între 
substraturi diferite.

AC592
IZOLANT FONIC

Atenuează zgomotele. Îşi păstrează flexibilitate; protecţie anti-zgomot garantată. Aderă la o gamă 
largă de materiale, inclusiv lemn, cărămidă, plăci spongioase, beton, plăci de gips-carton anti-
umezeală, ciment etc. Neinflamabil. Ecologic: conţinut scăzut de COV. Fără miros puternic. Se poate 
curăţa uşor cu apă. Uşor de aplicat. Nu se tasează. Se poate vopsi.

Constituie o barieră acustică eficientă; pentru etanşarea golurilor, a rosturilor perimetrale şi a pereţilor 
despărţitori. Special conceput pentru sigilări între două materiale de izolare fonică diferite, (inclusiv 
gips-carton, plăci spongioase, acolo unde este necesară izolarea fonică). Etanşarea şi îmbinarea 
rosturilor dintre pereţi şi podea sau tavan. Este, de asemenea, potrivit pentru utilizare în jurul 
lămpilor încastrate, a conductelor de apă, de aer, a conductelor electrice, ferestrelor şi uşilor. Aderă 
la numeroase substraturi, inclusiv lemn, cărămidă, zidărie, plăci de gips-carton, plăci spongioase, 
beton, plăci de gips-carton, gips-carton anti-umezeală, plăci de beton, alte plăci izolante, structuri 
metalice sudate etc.

CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

Adeziv acrilic plastoelastic care devine transparent după întărire.

AC603
ETANȘANT TRANSPARENT

Este transparent când se întăreşte. Conţinut foarte scăzut de COV. Rezistent la apă după întărire. 
Foarte uşor de aplicat. Se poate vopsi. Poate fi folosit pe toate suprafeţele poroase, cum ar fi cele din 
cărămidă, beton, lemn etc. 

Potrivit pentru aplicaţii de etanşare în baie şi bucătărie. Poate fi folosit ca adeziv pentru lemn, 
cărămizi, beton etc.

CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

Agent de etanşare acrilic multifuncţional, special formulat pentru a indica când s-a uscat complet 
după aplicare.

AC600
ETANȘANT ROZ

Devine alb la culoare după uscare (la început e roz). Conţinut foarte scăzut de COV. Rezistent la apă 
după întărire. Foarte uşor de aplicat. Se poate vopsi. Poate fi folosit pe toate suprafeţele poroase, cum 
ar fi cele din cărămidă, beton, lemn etc.

Etanşarea rosturilor de joasă şi medie mişcare între diferite materiale de construcţii (lemn, beton,
cărămidă etc.). Etanşarea rosturilor dintre ferestre, pereţi, uşi etc. Umplerea fisurilor în pereţi şi 
plafoane.

MATERIALE IZOLANTE ŞI DE ETANŞARE Creem Soluţii Permanente
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CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

Etanşant monocomponent acrilic pe bază de apă, conceput pentru reparaţii, umplerea golurilor şi 
fisurilor din perete înainte de văruire. Sigilantul asigură un strat permanent hidrofug după întărire. 
Îndeosebi potrivit pentru etanşarea crăpăturilor şi a rosturilor cu mişcări reduse pe diferite substraturi 
de construcţie (lemn, beton, cărămidă, plăci de gips-carton etc.)

AC604
ETANȘANT ULTRA LIGHT – UMPLERE GĂURI

Flexibil, rezistent la fisurare. Aderenţă remarcabilă la beton, zidărie şi cărămidă etc. Conţinut de COV 
foarte scăzut. De utilizat în spaţii interioare / exterioare. Se poate curăţa cu apă. Poate fi vopsit. Bună 
rezistenţă la apă şi intemperii. Uşor de aplicat şi întins.

Pentru sigilarea găurilor şi fisurilor mici din pereţi (din panouri de lemn & gips-carton). Potrivit la 
etanşarea crăpăturilor şi a rosturilor cu mişcări reduse pe diferite substraturi de construcţie (lemn, 
beton, cărămidă, plăci de gips-carton etc.)

Etanşant acrilic universal monocomponent, adecvat pentru umplerea fisurilor şi rosturilor atât în 
interior cât şi în interior. Etanşant elastic ieftin, pe bază de plastic, ideal pentru rosturi statice.

AC605
ETANȘANT ACRILIC SILICONAT

CARACTERISTICI
Se poate vopsi. Conţinut foarte scăzut de COV. Foarte uşor de aplicat şi curăţat. Rezistent la apă 
după întărire. Poate fi folosit pe toate suprafeţele poroase, cum ar fi cărămidă, beton, lemn etc. Nu 
emană miros.

DOMENII DE APLICARE
Etanşarea rosturilor cu mişcări reduse între diferite materiale de construcţii (lemn, beton, cărămidă 
etc.). Umplerea crăpăturilor în pereţi şi plafoane. Sigilarea rosturilor dintre cadrele ferestrelor, pereţi, 
uşi etc.

CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

Etanşant monocomponent pe bază de emulsie acrilică- siliconică. Adezivitate superioară şi grad mare 
de elasticitate.

AS606
ETANȘANT SILICONAT

Structura siliconată permite mişcări în lucru de până la 15%. Pe bază de apă. Netoxic. Conţinut foarte 
scăzut de COV. Rezistent la apă după întărire. Se poate vopsi. Foarte uşor de aplicat şi curăţat. Poate 
fi folosit pe toate suprafeţele poroase, cum ar fi cărămidă, beton, lemn etc. Nu emană miros.

Etanşarea rosturilor cu mişcări reduse între diferite materiale de construcţii (lemn, beton, cărămidă 
etc.). Umplerea crăpăturilor în pereţi şi plafoane. Sigilarea rosturilor dintre cadrele ferestrelor, pereţi, 
uşi etc.
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CARACTERISTICI

CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

DOMENII DE APLICARE

Sigilant acrilic monocomponent de uz general, pe bază de emulsie acrilică- siliconică. AS609 este 
caracterizat de durabilitate şi adezivitate puternică. Pentru rosturi de dilatare şi fi suri: umplerea 
acelor fi suri care permit infi ltrarea curenţilor de aer, a umezelii, dar şi insectelor, prafului şi murdăriei. 
Conceput pentru a fi  utilizat în toate anotimpurile; rezistent la topire şi îngheţ. pentru acele lucrări în 
care fl exibilitatea şi durabilitatea sunt absolut necesare.

Akfi x AC 580 este un agent de etanşare monocomponent de înaltă calitate, pe bază de emulsie 
acrilică. Suprafeţe fără crăpături după numai 10 minute de lucru.

AS609

AC580

ETANȘANT PENTRU TOATE ANOTIMPURILE – 
REZISTENT LA VARIAŢII MARI DE TEMPERATURĂ

RAPID SEAL

Îşi menţine stabilitatea la îngheţ şi dezgheţ. Poate fi  vopsit. De utilizat în spaţii interioare / exterioare. 
Flexibilitate permanentă, rezistenţă la fi suri. Uşor de curăţat cu apă. Rezistent la apă după întărire. 
Conţinut scăzut de COV. Uşor de folosit cu toate tipurile de aplicator. Fără miros puternic. Excelentă
aderenţă la suprafeţe poroase, cum ar fi : cărămidă, beton, lemn, pereţi despărţitori şi tencuială etc.

Suprafeţe fără crăpături după numai 10 minute de tencuire. Mişcare în lucru de 15%. Pe bază de 
apă, netoxic. Conţinut de COV foarte scăzut. Rezistent la apă după întărire. Foarte uşor de aplicat şi 
curăţat. Poate fi  folosit pe toate suprafeţele poroase cum ar fi  cărămidă, beton, lemn etc. Nu are miros.

Etanşarea rosturilor de joasă şi medie mişcare între diferite materiale de construcţii. Sigilarea cadrelor 
pentru uşi şi ferestre, precum şi a lambriurilor de exterior. Potrivit pentru acele etanşări în care 
impermeabilitate este absolut necesară. Sigilarea profi lelor de colţ. Umplerea crăpăturilor în pereţi 
şi plafoane.

Etanşarea rosturilor de joasă şi medie mişcare între diferite materiale de construcţii. Sigilarea cadrelor 
pentru uşi şi ferestre. Umplerea crăpăturilor în pereţi şi plafoane. Etanşarea rosturilor cu mişcări 
reduse dintre substraturi diferite (lemn, beton, cărămidă etc.) Etanşarea rosturilor dintre ferestre, 
pereţi, uşi etc. Umplerea fi surilor în pereţi şi plafoane.

CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

Conţine un amestec gata preparat pentru repararea suprafeţelor tencuite. Capacitate mare de 
umplere a fi surilor în beton, folii fl exibile din aluminiu perforat autocolant. Se poate lucru cu şmirghel 
şi şpaclu ergonomic pentru chituire.

KIT REPARARE PEREŢI

Nu este necesară amestecarea în prealabil. Uşor de utilizat. Capacitate mare de umplere a fi surilor. 
Nu veţi avea nevoie decât de kitul pe care vi-l oferim. Se usuca repede; fi nisaj dur. Poate fi  vopsit sau 
văruit. Uşor de polizat cu şmirghel, poate fi  perforat. Pe bază de apă. Netoxic.

Set pentru repararea suprafeţelor tencuite; este folosit la umplerea de fi suri, gauri şi imperfecţiuni de 
suprafate din diferite materiale de construcţii cum ar fi : lemn, beton, cărămidă etc. Reparaţii efi ciente 
ale suprafeţelor tencuite şi din beton (pereţi şi plafoane).

MATERIALE IZOLANTE ŞI DE ETANŞARE Creem Soluţii Permanente





CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

Spumă poliuretanică cu aerosoli, cu expansiune redusă; formulă cu randament maxim special 
concepută pentru fixarea uşilor şi a ferestrelor. Produce spumă cu minim 100% mai mult decât 
celelalte tipuri de spuma PU pentru aplicator de tip pai, se întăreşte mai repede; formează bucăţi 
spongioase care sunt uşor de tăiat.

MAXIMUM
SPUMĂ POLIURETANICĂ 65L

Randament maxim: dă un randament cu 100% mai mare decât celelalte tipuri de spuma PU standard 
pentru aplicator de tip pai. Dilatare minimă: Previne deteriorarea prin îndoire şi deplasare a cadrelor 
pentru uşi şi ferestre. Graţie produsului nostru, nu veti mai irosi spumă. Întărire rapidă. Adezivitate 
şi stabilitate mare: asigură cele mai bune rezultate pe suprafeţe verticale. Utilizabil în toate cele 4 
anotimpuri: Formula specială permite aplicarea la temperaturi scăzute (-2 ° C). Structura din spumă 
de poliuretan cu celule închise: foarte eficientă izolaţie termică şi fonică. Nu conţine gaze generatoare 
de aerosoli care dăunează în vreun fel stratului de ozon.

Fixarea si etansarea cadrelor de uşi şi ferestre. Aplicaţii de sigilare în acele cazuri în care este necesară 
o dilatare redusă a materialului aplicat. Umplerea crăpăturilor şi fisurilor mici.
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Spumă PU profesională monocomponentă care produce un volum mult mai mare de spumă. A se 
utiliza cu aplicator special de tip pistol.

850
SPUMĂ PU MEGA PENTRU APLICATOR TIP PISTOL 65L

Randament ridicat de până la 65 de litri, în funcţie de condiţiile umiditate şi temperatură. Aderenţă 
excelentă la majoritatea materialelor de construcţii. Consum economic datorită preciziei aplicării. 
Antifungic, rezistent la apa. Se poate vopsi. Nu conţine decât gaze generatoare de aerosoli care nu 
dăunează în niciun fel stratului de ozon.

Fixarea si izolarea cadrelor de uşi şi ferestre. Umplerea şi etanşarea golurilor, rosturilor şi fisurilor.
Umplerea găurilor din pereţi. Izolarea prizelor electrice şi a conductelor transportatoare de apă.

CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

Spumă PU profesională monocomponentă care produce un volum mult mai mare de spumă. A se 
utiliza cu aplicator special de tip pistol.

872
SPUMĂ PU MEGA PENTRU APLICATOR TIP PISTOL 70L

Randament ridicat de până la 70 de litri, în funcţie de condiţiile umiditate şi temperatură. Aderenţă 
excelentă la majoritatea materialelor de construcţii. Consum economic datorită preciziei aplicării. 
Antifungic, rezistent la apa. Se poate vopsi. Nu conţine decât gaze generatoare de aerosoli care nu 
dăunează în niciun fel stratului de ozon.

Fixarea si izolarea cadrelor de uşi şi ferestre. Umplerea şi etanşarea golurilor, rosturilor şi fisurilor.
Umplerea găurilor din pereţi. Izolarea prizelor electrice şi a conductelor transportatoare de apă.
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DOMENII DE APLICARE

Spumă PU profesională monocomponentă care produce un volum mult mai mare de spumă. A se 
utiliza cu aplicator special de tip pistol.Spumă PU monocomponentă de utilizat cu aplicator tip 
pistol; randament ridicat, uşor de aplicat. Reutilizabil. Nu conţine gaze generatoare de aerosoli care 
dăunează în vreun fel stratului de ozon.

805P
SPUMĂ PU MULTI-FUNCŢIONALĂ

Excelentă aderenţă şi capacitate de umplere. Excelente proprietăţi de izolaţie termică şi fonică. 
Consum economic datorită preciziei aplicării. Randament ridicat de până la 45 de litri, în funcţie de 
temperatură şi umiditate. Conform clasei de incendiu B3 (DIN 4102-1). Rezistent la mucegai, la apă. 
Se poate aplica strat de vopsea.

Fixarea si izolarea cadrelor de uşi şi ferestre. Umplerea şi etanşarea golurilor, rosturilor şi crăpăturilor.
Umplerea găurilor din pereţi. Izolarea prizelor electrice şi a conductelor de apă.

CARACTERISTICI
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Spumă PU care al cărei recipient nu se blochează niciodată datorită supapei sale mecanice.

940
SPUMĂ PU REUTILIZABILĂ –
APLICATOR PREVĂZUT CU SUPAPĂ DE SIGURANŢĂ

Poate fi reutilizat în repetate rânduri, nu trebuie utilizat tot odată. Chiar dacă recipientul este depozitat 
în poziţie orizontală sau chiar verticală, supapa nu va fi blocată niciodată. Puteţi exercita un control 
al debitului de spumă de o mai mare acurateţe, datorită adaptorului special prevăzut cu supapa de 
dozare. Dă mare randament pe orizontală datorita design-ului special al tubului. Rezistent la mucegai, 
rezistent la apă. Nu se va scurge în timpul aplicării. Nu conţine gaze generatoare de aerosoli care 
dăunează în vreun fel stratului de ozon.

Fixarea si izolarea cadrelor de uşi şi ferestre. Umplerea şi etanşarea golurilor, rosturilor şi crăpăturilor.
Umplerea găurilor din pereţi. Izolarea prizelor electrice şi a conductelor de apă.

CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

Spumă PU monocomponentă cu aerosoli, cu întărire la umiditate, auto-expandabilă. A se utiliza cu 
aplicator special de tip pistol – special conceput pentru dozare precisă, mulţumită aplicatorului de 
tip pai inclus în fiecare recipient. Nu conţine gaze generatoare de aerosoli care dăunează în vreun fel 
stratului de ozon.

805
SPUMĂ PU MULTI-FUNCŢIONALĂ

Excelentă aderenţă şi capacitate de umplere. Excelente proprietăţi de izolaţie termică şi fonică.
Adezivitate şi stabilitate mare. Uşor de montat. Aderenţă excelentă la majoritatea materialelor de 
construcţii, cu excepţia unor anumite suprafeţe cum ar fi polietilenă, teflon, silicon şi suprafeţe 
contaminate cu uleiuri şi unsori, agenţi de demulare şi alte materiale similare. Rezistent la mucegai, 
rezistent la apă, se poate vopsi. Spuma capătă un aspect rigid la întărire si poate fi tăiată, modelată 
şi şlefuită.

Fixarea si izolarea cadrelor de uşi şi ferestre. Umplerea şi etanşarea golurilor, rosturilor şi crăpăturilor. 
Umplere gărurilor din pereţi. Izolarea prizelor electrice şi a conductelor de apă.
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CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

Spumă PU monocomponentă cu aerosoli, cu întărire la umiditate, auto-expandabilă. A se utiliza cu 
aplicator special de tip pistol – special conceput pentru dozare precisă, mulţumită aplicatorului de tip 
pai inclus în fiecare recipient. Cu toate că este concepută pentru a fi utilizată cu aplicator de tip pai, 
are acelaşi efect ca cea pentru aplicator de tip pistol (dilatare minimă). Nu conţine gaze generatoare 
de aerosoli care dăunează în vreun fel stratului de ozon.

806
SPUMĂ PU CU COEFICIENT REDUS DE EXPANDARE
PENTRU UŞI ŞI FERESTRE

Excelentă aderenţă şi capacitate de umplere. Excelente proprietăţi de izolaţie termică şi fonică.
Adezivitate şi stabilitate mare. Uşor de montat. Aderenţă excelentă la majoritatea materialelor de 
construcţii, cu excepţia unor anumite suprafeţe cum ar fi polietilenă, teflon, silicon şi suprafeţe 
contaminate cu uleiuri şi unsori, agenţi de demulare şi alte materiale similare. Rezistent la mucegai, 
rezistent la apă, se poate vopsi. Spuma capătă un aspect rigid la întărire si poate fi tăiată, modelată 
şi şlefuită.

Fixarea si izolarea cadrelor de uşi şi ferestre. Umplerea şi etanşarea golurilor, rosturilor şi crăpăturilor. 
Umplere gărurilor din pereţi. Izolarea prizelor electrice şi a conductelor de apă.

CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

Spumă PU profesională monocomponentă care produce un volum mult mai mare de spumă. A se 
utiliza cu aplicator special de tip pistol.

3XL
SPUMĂ CU COEFICIENT RIDICAT DE EXPANDARE 
PENTRU APLICATOR TIP PISTOL

Randament ridicat de până la 65 de litri, în funcţie de condiţiile umiditate şi temperatură. Aderenţă 
excelentă la majoritatea materialelor de construcţii. Consum economic datorită preciziei aplicării.

Fixarea si izolarea cadrelor de uşi şi ferestre. Umplerea şi etanşarea golurilor, rosturilor şi crăpăturilor. 
Umplere gărurilor din pereţi. Izolarea prizelor electrice şi a conductelor de apă.
Instrucţiuni suplimentare: temperatură optimă de + 20 ° C.

CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

Spumă flexibilă din poliuretan monocomponent, folosită cu aplicator de tip pistol.Flexibilitate mare.
Calitate superioară, aplicare mai uşoară. Reutilizabil. Nu conţine gaze generatoare de aerosoli care 
dăunează în vreun fel stratului de ozon. Spuma va avea tendinţe minime de dilatare după aplicare 
(mai puţin de 50%); ca atare, este economic de utilizat. Spumă foarte elastică. Excelente proprietăţi 
de izolaţie termică şi fonică.

888P
SPUMĂ FLEXIBILĂ PENTRU APLICATOR TIP PISTOL

Revenire elastică cu valoare ridicată. Rămâne neafectată de mişcări/ deplasări violente şi nu suferă 
deformări structurale drept urmare a acestora. Capacitate foarte mare de absorbţie a şocului la 
impact. Excelentă aderenţă şi capacitate de umplere. Excelente proprietăţi de izolaţie termică şi 
fonică. Consum economic datorită preciziei aplicării. Randament ridicat de până la 45 de litri, în 
funcţie de temperatură şi umiditate. Rezistenţă la umezeală şi formarea de mucegai. Se poate adăuga 
strat de vopsea.

Potrivită sistemelor supuse unor vibraţii violente. De utilizat în producţia de panouri fonoizolante. Aplicarea de straturi fonoizolante la diferite 
echipamente industriale. Reducerea propagării zgomotelor în timpul utilizării (în calitate de spumă de fixare). Fixare şi izolare de cadre pentru uşi 
şi ferestre. Umplerea şi etanşarea golurilor, rosturilor şi crăpăturilor. Umplerea găurilor din pereţi. Umplerea tuturor tipurilor de rosturi în lucrările 
de construcţie a acoperişurilor. Izolaţii termice superioare pentru sistemele de încălzire/climatizare. Izolarea prizelor electrice şi a conductelor de 
apă.
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CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

Spumă monocomponentă, cu întărire la umiditate, auto-expandabilă, special concepută pentru lucrări 
efectuate la temperaturi de până la -12 ° C.

812P
SPUMĂ PU MULTI-FUNCŢIONALĂ DE IARNĂ 
PENTRU APLICATOR TIP PISTOL  -12°C

Caracterizat de mare randament şi stabilitate; nu suferă modificări semnificative de presiune atunci 
când este supusăunor temperaturi joase, de îngheţ. Excelentă aderenţă la majoritatea materialelor. 
Capacitate de umplere foarte bună. Excelente proprietăţi de izolaţie termică şi fonică. Rezistenţă la 
umiditate, căldură şi la acţiunea diverselor substanţe chimice.

Montarea si izolarea cadrelor de uşi şi ferestre. Umplerea şi etanşarea golurilor, rosturilor şi crăpăturilor.
Umplerea găurilor din pereţi. Îmbunătăţirea izolării termice în sistemele de climatizare.

CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

Spumă monocomponentă, cu întărire la umiditate, auto-expandabilă, special concepută pentru lucrări 
efectuate la temperaturi de până la -12 ° C.

812
SPUMĂ PU MULTI-FUNCŢIONALĂ DE IARNĂ  -12°C

Caracterizat de mare randament şi stabilitate; nu suferă modificări semnificative de presiune atunci 
când este supusăunor temperaturi joase, de îngheţ. Excelentă aderenţă la majoritatea materialelor. 
Capacitate de umplere foarte bună. Excelente proprietăţi de izolaţie termică şi fonică. Rezistenţă la 
umiditate, căldură şi la acţiunea diverselor substanţe chimice.

Montarea si izolarea cadrelor de uşi şi ferestre. Umplerea şi etanşarea golurilor, rosturilor şi crăpăturilor.
Umplerea găurilor din pereţi. Îmbunătăţirea izolării termice în sistemele de climatizare.

CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

Spumă PU profesională monocomponentă care produce un volum mult mai mare de spumă. A se 
utiliza cu aplicator special de tip pistol.

885
SPUMĂ PU MULTI-FUNCŢIONALĂ DE IARNĂ MEGA 
PENTRU APLICATOR TIP PISTOL  -25°C   70L

Randament ridicat de până la 70 de litri, în funcţie de condiţiile umiditate şi temperatură. Aderenţă 
excelentă la majoritatea materialelor de construcţii. Consum economic datorită preciziei aplicării. 
Consum economic datorită preciziei aplicării. Randament ridicat de până la 45 de litri, în funcţie de 
temperatură şi umiditate. Conform clasei de incendiu B3 (DIN 4102-1). Rezistent la mucegai, la apă. 
Se poate aplica strat de vopsea. Nu conţine gaze generatoare de aerosoli care dăunează în vreun fel 
stratului de ozon.

Fixarea si izolarea cadrelor de uşi şi ferestre. Umplerea şi etanşarea golurilor, rosturilor şi crăpăturilor.
Umplerea găurilor din pereţi. Izolarea prizelor electrice şi a conductelor de apă.
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DOMENII DE APLICARE

Spumă monocomponentă, cu întărire la umiditate, auto-expandabilă, special concepută pentru lucrări 
efectuate la temperaturi de până la -6 ° C.

807
SPUMĂ PU MULTI-FUNCŢIONALĂ DE IARNĂ  -6°C

Caracterizat de mare randament şi stabilitate; nu suferă modificări semnificative de presiune atunci 
când este supusăunor temperaturi joase, de îngheţ. Excelentă aderenţă la majoritatea materialelor. 
Capacitate de umplere foarte bună. Excelente proprietăţi de izolaţie termică şi fonică. Rezistenţă la 
umiditate, căldură şi la acţiunea diverselor substanţe chimice.

Montarea si izolarea cadrelor de uşi şi ferestre. Umplerea şi etanşarea golurilor, rosturilor şi crăpăturilor.
Umplerea găurilor din pereţi. Îmbunătăţirea izolării termice în sistemele de climatizare.

CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

Spumă monocomponentă, cu întărire la umiditate, auto-expandabilă, special concepută pentru lucrări 
efectuate la temperaturi de până la -6 ° C.

807P
SPUMĂ PU MULTI-FUNCŢIONALĂ DE IARNĂ  -6°C 
PENTRU APLICATOR TIP PISTOL

Se poate aplica la temperaturi de îngheţ. Aderenţă şi capacitate de umplere excelente pentru 
majoritatea materialelor de construcţii. Consum economic datorită preciziei aplicării. Consum 
economic datorită preciziei aplicării. Randament ridicat de până la 45 de litri, în funcţie de temperatură 
şi umiditate. Conform clasei de incendiu B3 (DIN 4102-1). Rezistent la mucegai, la apă. Se poate aplica 
strat de vopsea.

Fixarea si izolarea cadrelor de uşi şi ferestre. Umplerea şi etanşarea golurilor, rosturilor şi crăpăturilor.
Umplerea găurilor din pereţi. Izolarea prizelor electrice şi a conductelor de apă.

CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

Spuma PU pentru pozitii multiple este o spuma poliuretanica monocomponent, care se intareste si 
in mediu umed si se autoexpandeaza, sub forma de aerosoli. Poate fi aplicata usor prin tubul care 
insoteste fiecare recipient. Poate fi utilizat in multiple pozitii. Nu contine gaze antrenante care sunt 
nocive pentru mediul ambiant. 

890
SPUMA PU PENTRU POZİTİİ Sİ DESTİNATİİ MULTİPLE

Spuma pentru pozitii multiple; se aplica in orice pozitie (360°) Excelenta aderenta si capacitate 
de umplere,  mare capacitate de izolare termica si acustica. Excelenta capacitate de montare si 
stabilitate.  Adera la aproape toate materialele de constructie, cu exceptia suprafetelor din polietilena, 
teflon, silicon si suprafete contaminate cu grasimi, agenti antifungici si materiale similare. Antifungic, 
impermeabil pentru apa, poate fi acoperit cu vopsea. Spuma intarita este rigida si poate fi taiata, 
fasonata  si sablata. 

Fixarea si izolarea ramelor de usi si ferestre. Umplerea si etanseizarea golurilor si imbinarilor. Umplerea 
penetrarilor in pereti. Izolarea prizelor electrice si tevilor de apa. 

IZOLAŢII CU SPUMĂ POLIURETANICĂ Creem Soluţii Permanente



CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

Îndepărtează spuma de PU proaspăt aplicată şi curăţă adaptorul apllicatoarelor pistol pentru spumă 
PU după aplicare. Curata suprafetele, îmbrăcămintea, cadrele de ferestre şi uşi murdărite de spumă, şi 
împiedică întărirea spumei în adaptorul pistolului.

800C
AGENT DE CURĂŢARE PENTRU SPUMĂ PU

Agent de curăţare cu aerosoli pe bază de solvenţi, pentru îndepărtarea spumei PU neîntărite (spuma 
pentru aplicator de tip pai şi pistol). Conceput special pentru curăţarea adaptorului de spumă. Produsul 
Foam Cleaner este de tip spray; agentul de curăţare se pulverizează pentru îndepărtarea excesului 
de spumă din adaptorul pistolului. Poate fi  folosit în orice poziţie. Nu conţine gaze generatoare de 
aerosoli care dăunează în vreun fel stratului de ozon.

Curăţarea adaptorului pentru pistol. Curăţarea supapelor recipientului cu aerosoli pentru spumă PU. 
Îndepărtarea spumei PU neîntărite.

SPUMĂ PU DE FIXARE 
PENTRU STÂLPI DE GARD

A

B

AA B+

A

EASY

STRONG

FAST

Sistem bicomponent pe bază de spumă PU, gata-preparată,
cu întărire rapidă, special conceput pentru fi xarea stâlpilor în sol. 
Nu mai căraţi pungi grele de ciment,
Nu mai este necesar să adăugaţi apă,
Fără murdaria asociată turnării de beton.
Se întăreşte în 3-5 minute (în funcţie de temperatură).
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SUPRAFEŢE APLICARE MATERIALE DE ACOPERIRE 

 1 Substrat de beton 2 Etanşant rosturi poliuree 3 Spray spumă PU
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7 Membrană lichidă, strat superior 8 Poliuree alifatică 9 Adeziv pentru pavele
din cauciuc

10 Liant poliuretanic –
fixare prin sistem tip presă

11 Liant poliuretanic turnat pe loc

13 Panouri imitaţie lemn PU

12 Ceramică
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CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

Solvent bituminos cu proprietăţi plasto-elastice pe bază de solvenţi, armat cu fi bre, pentru lipire şi 
reparaţii pe suprafeţe bituminoase. După întărire se va forma o masă fl exibilă permanentă.

602
ETANŞANT BITUMINOS

Aderenţa imediată şi permanentă pe toate materialele de construcţie obişnuite (cum ar fi  cărămidă, 
beton, plumb, zinc, plăci, panouri izolante, anumite materiale plastice etc.) Se poate aplica în condiţii 
de umezeală. Datorită caracterului tixotrop, nu va avea tendiţa să se scurgă, să picure sau să formeze 
microfi bre. Fără azbest. Rămâne fl exibil după prelucrare şi vulcanizare. Rezistent la umiditate. 
Economic. Infl amabil (dacă este folosit corect). Caracter izolator pronunţat. Protejează împotriva 
ruginei şi umezelii.

Etanşarea impermeabilă a rosturilor, cusăturilor, coşurilor de fum, a conductelor de ventilaţie, burlane 
şi ţevi de drenaj pentru sistemele pluviale etc. Adeziv pentru diverse materiale sintetice, plăci/ pavele, 
beton, cauciuc, panouri izolante etc. Etanşarea de cusături în ambarcaţiuni/ bărci din lemn.

CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

Etanşant siliconic monocomponent de înaltă calitate, special conceput pentru lipirea şi etanşarea 
foilor de EPDM.

907N
ADEZIV PT. MONOMER ETILENĂ
PROPILENĂ DIENĂ (EPDM)

Cu întărire la umiditate. Aderenţă foarte bună pe suprafeţe poroase şi neporoase, inclusiv cele din 
EPDM. Rezistent la intermperii. Întărire rapidă. Grad de elasticitate ridicat. % 100 Silicon, fără solvenţi.

Îmbinarea foilor de EPDM. Etanşarea între foile EPDM şi diferite tipuri de suprafeţe.

CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

Etanşant monocomponent poliuretanic autonivelant, ideal pentru aplicaţii pe orizontală. Gradul 
ridicat de elasticitate îi permite materialului să absoarbă energia chinetică a mişcărilor continue ale 
structurii (mişcări cauzate de schimbările termice) fără risc de fi surare.

640SL
ETANŞANT AUTONIVELANT PU

Produs monocomponent, nu este necesară amestecarea în prealabil. Consistenţa asigura caracterul 
autonivelant. Uşor de aplicat la rosturile orizontale. Elasticitate permanentă. Forţă de adeziune foarte 
mare. Mişcare în lucru de ± 25%. Poate fi  vopsit.

Folosit pentru etanşarea rosturilor orizontale. Spaţii interioare şi exterioare. Rosturi de dilatare pentru 
îmbinări între diverse tipuri de materiale de construcţii. Rosturi de contracţie. Pardoseli industriale. 
Drumuri de acces private, garaje, trotuare, pardoseli de exterior.
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CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

Produs bicomponent, cu întărire imediată. Garantează un strat de acoperire fl exibil 100% pur, derivat dintr-o 
reacţie a unui prepolimer izocianat şi un amestec de răşină terminată cu amină. Acest tip de poliuree pur 
aromatică a fost conceput pentru a proteja şi acoperi suprafeţele din beton, metal, lemn, ceramică, material 
geotextil. Rămâne neafectat de umiditate şi temperatură, permiţând aplicarea în condiţii ambientale 
problematice. Materialul trebuie aplicat utilizând maşini de pulverizare la cald multicomponente cu jet de 
presiune înaltă, cu echilibrare proporţională.

POLYUREA 1044
STANDARD PURE 

100% solid, fără COV, fără solvenţi. Nu are nevoie de catalizator. Reactivitate imediată; poate fi  utilizat 
aproape imediat după aplicare. Acoperire uniformizată, fără rosturi vizibile. Fără miros puternic – aproape 
inodor. Stabilitate termică excelentă. Rezistent la apă. Aderenţă excelentă pe suprafeţe din beton, oţel, 
aluminiu, materiale plastice, fi bre, lemn, spumă etc. Flexibilitate excelentă. Rămâne neafectat de umiditate 
şi temperatură. Rezistenţă chimică excelentă. Excelentă rezistenţă la impact şi abraziune. Proprietăţi 
anticorozive. Foarte bună rezistenţă structurală şi la tracţiune. Rezistent la acţiunea razelor UV, a clorului şi 
apei săratei. Grosimea stratului aplicat poate varia după preferinţă. Gămă largă de culori.

Hidroizolaţii generale – de folosit la bazine, piscine, iazuri, diverse membrane, tratarea apelor reziduale, la 
gurile de canal, sistemele de canalizare, pentru acoperişuri. Podele – inclusiv podele industriale, în spitale, 
fabrici, în parcări auto, garaje, sisteme de protejare pentru platforme de camioane şi camionete. De utilizat în 
construcţii - drumuri, poduri, căi ferate (inclusiv pentru trenuri de mare viteză), tuneluri, aeroporturi; industria 
navală.

În conformitate cu EN 1186 
(privind materialele şi articolele 

în contact cu produsele alimenta-
re) – regulamentul UE nr. 10/2011 

cu amendamentele sale.
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CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

Produs bicomponent, cu întărire aproape instantanee. Garantează un strat de acoperire fl exibil 100% pur, 
derivat dintr-o reacţie a unui prepolimer izocianat şi un amestec de răşină terminată cu amină. Acest tip 
de poliuree pur aromatică a fost aprobat pentru contactul direct cu apa potabilă și produsele alimentare. 
Materialul trebuie aplicat utilizând maşini de pulverizare la cald multicomponente cu jet de presiune înaltă, cu 
echilibrare proporţională.

POLYUREA FA 1044
ACOPERIRI CU SISTEM PE BAZĂ DE POLIUREE PURĂ – 
UZ GENERAL APROBAT PENTRU CONTACT DIRECT
CU APA POTABILĂ ȘI PRODUSELE ALIMENTARE

Poate veni în contact direct cu apa potabilă şi alimentele fără a prezenta niciun risc. 100% solid, fără COV, 
fără solvenţi. Nu are nevoie de catalizator. Reactivitate imediată; poate fi  utilizat aproape imediat după 
aplicare. Acoperire uniformizată, fără rosturi vizibile. Fără miros puternic – aproape inodor. Stabilitate termică 
excelentă. Rezistent la apă. Aderenţă excelentă pe suprafeţe din beton, oţel, aluminiu, materiale plastice, 
fi bre, lemn, spumă etc. Flexibilitate excelentă. Rămâne neafectat de umiditate şi temperatură. Rezistenţă 
chimică excelentă. Excelentă rezistenţă la impact şi abraziune. Proprietăţi anticorozive. Foarte bună rezistenţă 
structurală şi la tracţiune. Rezistent la acţiunea razelor UV, a clorului şi apei săratei. Grosimea stratului aplicat 
poate varia după preferinţă. 

Rezervoare de stocare a apei potabile. Conducte de apă potabilă. Producţia alimentară. Depozitarea la rece a 
alimentelor. Sisteme de stocare a apei pluviale. Rezervoare de sedimentare. Sisteme de fi ltrare pentru piscine, 
parcuri de distracţii şi acvarii.

În conformitate cu EN 1186 
(privind materialele şi articolele 

în contact cu produsele alimenta-
re) – regulamentul UE nr. 10/2011 

cu amendamentele sale.

CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

Produs bicomponent, cu întărire imediată. Garantează un strat de acoperire fl exibil 100% pur, derivat 
dintr-o reacţie a unui prepolimer izocianat şi un amestec de răşină terminată cu amină. Acest tip de 
poliuree pur aromatică a fost conceput pentru a proteja şi acoperi suprafeţele din beton, metal, lemn, 
ceramică, material geotextil. Rămâne neafectat de umiditate şi temperatură, permiţând aplicarea în 
condiţii ambientale problematice. Materialul trebuie aplicat utilizând maşini de pulverizare la cald 
multicomponente cu jet de presiune înaltă, cu echilibrare proporţională.

POLYUREA 1045
ECO PURE

100% solid, fără COV, fără solvenţi. Nu are nevoie de catalizator. Reactivitate imediată; poate fi  utilizat 
aproape imediat după aplicare. Acoperire uniformizată, fără rosturi vizibile. Fără miros puternic – 
aproape inodor. Stabilitate termică excelentă. Rezistent la apă. Aderenţă excelentă pe suprafeţe 
din beton, oţel, aluminiu, materiale plastice, fi bre, lemn, spumă etc. Flexibilitate excelentă. Rămâne 
neafectat de umiditate şi temperatură. Rezistenţă chimică excelentă. Excelentă rezistenţă la impact 
şi abraziune. Proprietăţi anticorozive. Foarte bună rezistenţă structurală şi la tracţiune. Rezistent la 
acţiunea razelor UV, a clorului şi apei săratei. Grosimea stratului aplicat poate varia după preferinţă. 
Gămă largă de culori.

Hidroizolaţii generale – de folosit la bazine, piscine, iazuri, diverse membrane, tratarea apelor 
reziduale, la gurile de canal, sistemele de canalizare, pentru acoperişuri. Podele – inclusiv podele 
industriale, în spitale, fabrici, în parcări auto, garaje.

MATERIALE DE ACOPERIRE Creem Soluţii Permanente
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CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

Produs bicomponent, cu întărire aproape instantanee. Garantează un strat de acoperire fl exibil 100% pur, 
derivat dintr-o reacţie a unui prepolimer izocianat şi un amestec de răşină terminată cu amină. Conceput 
pentru aplicaţii care necesită acoperiri ignifuge. Acest tip de poliuree pur aromatică a fost conceput pentru 
a proteja şi acoperi suprafeţele din beton, metal, lemn, ceramică, material geotextil. Materialul trebuie aplicat 
utilizând maşini de pulverizare la cald multicomponente cu jet de presiune înaltă, cu echilibrare proporţională.

POLYUREA FR 1044
MATERIALE DE ACOPERIRI IGNIFUGE –
SISTEM PE BAZĂ DE POLIUREE PURĂ

Rezistent la incendii. 100% solid, fără COV, fără solvenţi. Nu are nevoie de catalizator. Reactivitate imediată; poate 
fi  utilizat aproape imediat după aplicare. Acoperire uniformizată, fără rosturi vizibile. Fără miros puternic – aproape 
inodor. Stabilitate termică excelentă. Rezistent la apă. Aderenţă excelentă pe suprafeţe din beton, oţel, aluminiu, 
materiale plastice, fi bre, lemn, spumă etc. Flexibilitate excelentă. Rămâne neafectat de umiditate şi temperatură. 
Rezistenţă chimică excelentă. Excelentă rezistenţă la impact şi abraziune. Proprietăţi anticorozive. Foarte bună 
rezistenţă structurală şi la tracţiune. Rezistent la acţiunea razelor UV, a clorului şi apei săratei. Grosimea stratului 
aplicat poate varia după preferinţă. Gămă largă de culori.

Pentru pardoseli cu risc minim de izbucnire a unui incendiu, unde sunt necesare proprietăţi ignifuge. Instalaţii 
industriale, spitale, fabrici, parcări auto, garaje. Sisteme de transport. Realizarea liniilor de marcaj. Construcţii - 
aeroporturi, punţi de navă, porturi şi canale de navigaţie. Pentru acele aplicaţii în care se cere un grad ridicat de 
rezistenţă la abraziune - industria gazelor şi petrolului, în rafi nării, industria petrochimică, minerit, sisteme de izolare 
secundară pentru prevenirea poluării mediului. Industria energetică. Staţii de epurare a apelor reziduale, rezervoare.

CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

Produs bicomponent, cu întărire aproape instantanee. Garantează un strat de acoperire fl exibil 100% 
pur, derivat dintr-o reacţie a unui prepolimer izocianat şi un amestec de răşină terminată cu amină. 
Conceput pentru aplicaţii care necesită acoperiri ignifuge. Acest produs a fost conceput pentru a fi  
aplicat în mod special pe acele suprafeţe unde se cere un grad ridicat de protecţie antistatică, pentru 
evitarea riscurilor de aprindere spontană datorate acumulării sarcinilor electrostatice. Poate fi  aplicat 
în zonele în care sunt depozitate lichide infl amabile. Materialul trebuie aplicat utilizând maşini de 
pulverizare la cald multicomponente cu jet de presiune înaltă, cu echilibrare proporţională.

POLYUREA AS 1044
ACOPERIRI CU SISTEM PE BAZĂ
DE POLIUREE PURĂ – PROTECŢIE ANTISTATICĂ

Proprietate antistatică. Rezistenţă excelentă la tracţiune şi la rupere. Excelentă rezistenţă structurală. 
Excelentă rezistenţă la acţiunea diverselor substanţe chimice (acizi, baze). 100% solid, fără COV, fără 
miros. Rezistent la hidroliză. Nu are nevoie de catalizator. Acoperire uniformizată, fără rosturi vizibile. 
Aderenţă excelentă pe suprafeţe din beton, oţel, aluminiu, materiale plastice, fi bre, lemn, etc. Rămâne 
neafectat de umiditate şi temperatură. Grosimea stratului aplicat poate varia după preferinţă. 

Instalaţii industriale, spaţii de depozitare. Laboratoare. Transport. Sisteme de protejare pentru 
platforme de camioane şi camionete. Pardoseli spitale şi săli de operaţie. Rafi nării şi conducte de gaz. 
Lucrări de acoperire pentru rezervoare.

CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

Produs bicomponent, cu întărire aproape instantanee. Garantează un strat de acoperire fl exibil 100% 
pur, derivat dintr-o reacţie a unui prepolimer izocianat şi un amestec de răşină terminată cu amină. 
Conceput pentru aplicaţii care necesită rezistenţă la abraziune, la acţiunea diverşilor agenţi chimici şi 
la coroziune. Pentru protecţie şi acoperiri, acest produs poate fi  aplicat pe materiale precum: beton, 
metal, lemn, ceramică şi spumă PU.

POLYUREA HP 1044
POLIUREE REZISTENTĂ LA ABRAZIUNE

Excelentă rezistenţă la impact şi la abraziune. Rezistenţă excelentă la tracţiune/ rupere. Excelentă 
rezistenţă structurală. Excelentă rezistenţă la acţiunea diverselor substanţe chimice (acizi, baze). 
100% solid, fără COV, fără miros. Rezistent la hidroliză. Nu are nevoie de catalizator. Acoperire 
uniformizată, fără rosturi vizibile. Aderenţă excelentă pe suprafeţe din beton, oţel, aluminiu, materiale 
plastice, fi bre, lemn, etc. Rămâne neafectat de umiditate şi temperatură. Grosimea stratului aplicat 
poate varia după preferinţă. 

Podele unde se circulă des. Parcări auto. Staţii de epurare a apelor reziduale. Spaţii de depozitare la 
rece; rampe de încărcare. Drumuri, poduri, căi ferate (inclusiv pentru trenuri de mare viteză), tuneluri. 
Sisteme de protejare pentru platforme de camioane şi camionete. Containere de transport. Industria 
navală. industria gazelor şi petrolului. Rafi nării, industria petrochimică, minerit.



52

CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

Sistem poliuretan pur alifatic bicomponent 100% solid, cu întărire rapidă. Rezistent la radiaţii UV. 
Această nouă generaţie de sisteme pe bază de poliuree alifatică este ideală pentru acele aplicaţii în 
care este dezirabilă menţinerea culorii suprafeţelor. Poate fi  utilizat direct pe majoritatea suprafeţelor; 
poate fi , de asemenea, utilizat şi la aplicarea unui alt strat, peste cel deja aplicat. În plus, poate fi  folosit 
şi pentru a spori rezistenţa la coroziune a substraturilor metalice. Se poate aplica cu trafalet, perie sau 
un sistem de pulverizare fără aer.

POLYUREA PA 1070
POLIUREE POLIASPARTICĂ SOFT – DURITATE REDUSĂ

Excelentă rezistenţă la radiaţii UV. Menţine culorile 100% stabile. Potrivit pentru spaţii 
exterioare şi interioare. Timpul în care se poate lucra, până să capete conistenţa unui gel, 
este îndelungat. Poate fi  utilizat aproape imediat după aplicare (se poate păşi după 3-4 ore). 
Rezistenţă excelentă la tracţiune şi la rupere. Excelente proprietăţi anticorozive. Fără COV, fără 
miros. Foarte rezistent la hidroliză. Gămă largă de culori.

Strat superior de acoperire rezistent la raze UV aplicat peste stratul de bază existent. Menţine 
culorile stabile. Aplicaţii pe suprafeţe ale căror culori şi luciu trebuie să rămână constante, 
cum ar fi   bazinele de înot. Terase şi acoperişuri. Parcuri acvatice, terenuri de joacă. Aplicaţii 
decorative. Turbine eoliene.

CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

Sistem poliuretan pur alifatic bicomponent 100% solid, cu întărire rapidă. Rezistent la radiaţii UV. 
Această nouă generaţie de sisteme pe bază de poliuree alifatică este ideală pentru acele aplicaţii în 
care este dezirabilă menţinerea culorii suprafeţelor. Poate fi  utilizat la aplicarea unui strat superfi cial; 
poate fi , de asemenea, utilizat şi la aplicarea unui alt strat, peste cel deja aplicat. În plus, poate fi  folosit 
şi pentru a spori rezistenţa la coroziune a substraturilor metalice. Se poate aplica cu trafalet, perie sau 
un sistem de pulverizare fără aer.

POLYUREA PA 1005
POLIUREE POLIASPARTICĂ HARD – DURITATE MARE

Excelentă rezistenţă la radiaţii UV. Menţine culorile 100% stabile. Indicat pentru spaţii exterioare. Timpul în 
care se poate lucra, până să capete conistenţa unui gel, este îndelungat. Poate fi  utilizat aproape imediat 
după aplicare (se poate păşi după 2-4 ore). Autonivelant. Excelente proprietăţi anticorozive. Excelentă 
rezistenţă la impact şi abraziune. Fără COV, fără miros. Foarte rezistent la hidroliză. Acoperire uniformizată, 
fără rosturi vizibile. Fără miros puternic – aproape inodor. Stabilitate termică excelentă. Rezistent la apă. 
Gămă largă de culori.

Strat superior de acoperire rezistent la raze UV aplicat peste stratul de bază existent. Menţine culorile 
stabile. Aplicaţii pe suprafeţe ale căror culori şi luciu trebuie să rămână constante, cum ar fi   bazinele de 
înot. Terase şi acoperişuri. Parcuri acvatice, terenuri de joacă. Aplicaţii decorative. Turbine eoliene.

CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

Sistem poliuretan pur alifatic bicomponent 100% solid, cu întărire rapidă. Rezistent la radiaţii UV. Este 
conceput să prevină decolorarea în timp a suprafeţelor expuse continuu la lumina soarelui. Chiar dacă 
poate fi  utilizat direct pe majoritatea suprafeţelor, poate fi  utilizat pentru aplicarea unui strat superior 
pe epoxid, poliuretan şi poliuree. Materialul trebuie aplicat utilizând maşini de pulverizare la cald 
multicomponente cu jet de presiune înaltă, cu echilibrare proporţională.

POLYUREA AL 1070 
POLIUREE ALIFATICĂ 

Excelentă rezistenţă la radiaţii UV. Menţine culorile 100% stabile. Reactivitate imediată; poate fi  utilizat 
aproape imediat după aplicare. Rezistenţă excelentă la tracţiune şi la rupere. Excelentă rezistenţă 
structurală. Proprietăţi anticorozive. 100% solid, fără COV, fără miros. Rezistent la hidroliză. Aderenţă 
excelentă pe suprafeţe din beton, oţel, aluminiu, materiale plastice, fi bre, lemn, etc. Rămâne neafectat de 
umiditate şi temperatură. Grosimea stratului aplicat poate varia după preferinţă. Gămă largă de culori.

Lucrări de acoperire în spaţii exterioare în care este dezirabilă menţinerea culorii suprafeţelor. Piscine 
şi parcuri acvatice. Acoperisuri, garaje şi parcări. Aeroporturi, şantiere navale şi porturi. Centrale de 
energie eoliană. Parcuri de distracţii şi terenuri de joacă. Design-uri decorative. Industria mobilei. 

MATERIALE DE ACOPERIRE Creem Soluţii Permanente



53

CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

Membrană elastică monocomponentă pe bază de poliuretan. Uşor de aplicat. Special formulată să 
astupe golurile. Creează un strat impermeabil cu un grad mare de elasticitate, Acoperire uniformizată, 
fără rosturi vizibile, cu proprietăţi excelente de umplere a fi surilor. Calitatea superioară este garantată 
chiar şi la temperaturi scăzute.

PUR 450 
MEMBRANA HIDROIZOLANTĂ POLIURETANICĂ

Aderenţă excelentă. Uşor de utilizat. Spaţii interioare şi exterioare. Capacitate mare de umplere a 
golurilor. Foarte elastic. Economic. Aspect lucios/ mat. Nu permite pătrunderea rădăcinilor plantelor.

Acoperire uniformizată, fără rosturi vizibile pe acoperişuri şi structuri din beton. Poate fi , de asemenea, 
utilizată ca membrană  de impermeabilizare pe suprafeţe pe care nu se păşeşte frecvent. Nu este 
indicat pentru suspendarea permanentă în apă. Poate fi  aplicat pe beton, zidărie, azbociment, ţigle 
şi pâslă de acoperis etc. Pentru acele zone în care se impun anumite standarde ofi ciale specifi ce, vă 
rugăm să ne contactaţi pentru selectarea produselor.

CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

Produs hibrid bicomponent, cu întărire imediată. Garantează un strat de acoperire fl exibil 100% 
pur, derivat dintr-o reacţie a unui prepolimer izocianat şi un amestec de răşină terminată cu amină. 
Acest produs poate servi drept o alternativă mai economică a produselor din poliree pură. Fără COV. 
Ecologic. Materialul trebuie aplicat utilizând maşini de pulverizare la cald multicomponente cu jet de 
presiune înaltă, cu echilibrare proporţională.

POLYUREA HB 1010
SISTEME HIBRIDE

Acest produs poate servi drept o alternativă mai economică a produselor din poliree pură.  100% solid, 
fără COV, fără solvenţi. Nu are nevoie de catalizator. Reactivitate imediată; poate fi  utilizat aproape imediat 
după aplicare. Acoperire uniformizată, fără rosturi vizibile. Fără miros puternic – aproape inodor. Stabilitate 
termică excelentă. Rezistent la apă. Aderenţă excelentă pe suprafeţe din beton, oţel, aluminiu, materiale 
plastice, fi bre, lemn, spumă etc. Flexibilitate excelentă. Rămâne neafectat de umiditate şi temperatură. 
Rezistenţă chimică excelentă. Excelentă rezistenţă la impact şi abraziune. Proprietăţi anticorozive. Foarte 
bună rezistenţă structurală şi la tracţiune. Rezistent la acţiunea razelor UV, a clorului şi apei săratei. 
Grosimea stratului aplicat poate varia după preferinţă. Gămă largă de culori.

Hidroizolaţii generale – de folosit la bazine, piscine, iazuri, diverse membrane, tratarea apelor 
reziduale, la gurile de canal, sistemele de canalizare, pentru acoperişuri. Podele – inclusiv podele 
industriale, în spitale, fabrici, în parcări auto, garaje, sisteme de protejare pentru platforme de 
camioane şi camionete.  Sectorul turism şi agrement: parcuri acvatice, terenuri de joacă, parcuri de 
distracţii. Căptuşeli acvarii. Aplicaţii decorative.
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CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

Material monocomponent alifatic de acoperire pe bază de poliuretan, cu un grad ridicat de elasticitate 
permanentă, caracterizat de rezistenţă superioară la efectul razelor UV. Menţine culorile stabile. 
Suprafeţe uşor de curăţat. Întărire la umiditate, fără formare de bule.

PUR T525
MEMBRANA HIDROIZOLANTĂ POLIURETAN-
ICĂ PENTRU STRATURI DE FINISARE

Proprietăţi excelente de adeziune. Rezistenţă excelentă la abraziune şi uzură. Împiedică decolorarea 
şi depunerea prafului – două fenomene des întâlnite la suprafeţele de impermeabilizare din poliuretan. 
Uşor de utilizat (cu trafaletul, sau pistol de pulverizare fără aer). Formează o suprafaţă lucioasă şi 
uşor de curăţat. Rezistent la UV. Se poate păsi după întărire (trafi c pietonal uşor). Nu este afectat 
de umezeală sau de material antiderapant. Structura uniformizată, fără rosturi ori îmbinări vizibile.

Se utilizează ca strat de acoperire pe materiale de impermeabilizare pe bază de poliuretan pentru 
menţinerea caracterului impermeabil, dând, totodată, un aspect decorativ suprafeţei, menţinându-i 
strălucirea şi prevenind depunerea prafului.
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CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

Aquazero reprezintă o membrană de impermeabilizare lichidă, elastică, pe bază de polimer silanic 
modifi cat monocomponent (SMP), de înaltă calitate, care poate fi  aplicată la rece, fără bitum, solvenţi 
şi izocianaţi. După s-a întărit complet, formează o suprafaţă rezistentă la apă, la radiaţii UV. Repară 
crăpăturile de până la 5 mm.

AQUA ZERO
MEMBRANĂ HIDROIZOLANTĂ HIBRIDĂ

ATERGUARD - MEMBRANA ACRILICA
HIDROIZOLANTA 

Aplicabil şi pe suprafeţe umede. Rezistenţă bună la UV, apă şi umiditate. Auto-nivelare. Poate fi  vopsit.
Se poate aplica cu trafalet, perie sau şpaclu. Oferă permeabilitate la vaporii de apă, permiţând 
suprafeţei să respire. Ecologic. Fără bitum, izocianaţi şi solvenţi. 

Protecţia, repararea şi hidroizolarea următoarelor suprafeţe:
Plăci din beton şi acoperişuri. Balcoane şi terase. Mici rosturi orizontale de dilatare. Se poate folosi 
drept strat fl exibil de acoperire pentru acoperişuri. Îmbunătăţirea izolaţiilor din spumă poliuretanică. 
Hidroizolarea zonelor umede (sub gresie) în băi, bucătării, balcoane, încăperi auxiliare etc.

MATERIALE DE ACOPERIRE Creem Soluţii Permanente

CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

Membrana acrilica hidroizolanta Akfi x EM600 Waterguard este o membrana 
hidroizolantă elastica pe bază de apa, pe baza de copolimer acrilic. 

EM600

Pregatita pentru utilizare. Se aplica usor cu un pistol de pulverizare fara aer, rulou 
sau pensula. Reduce costurile manoperei. Nu contine solvent, se dilueaza cu apa. 
Permeabila pentru vaporii de apa. Rezista la UV. Isi mentine elasticitatea chiar si la 
temperaturi scazute. Poate fi  acoperita cu vopsea. Foarte opaca. Poate fi  colorata cu 
vopsea-pasta pe baza de apa. Se aplica uniform.

Hidroizolarea urmatoarelor elemente: 
Balcoane, terase si acoperisuri. Fatade. Suprafete din lemn. Pardoseli din asfalt si 
bitum. Detalii ale acoperisurilor, precum jgheaburi, marginea cosurilor de fum etc. 

CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

Material bicomponent fl exibil pe bază de poliuree auto-nivelant. 100% solid. Poate 
fi  amestecat manual, deoarece are un timp de reacţie întârziat (durată de păstrare 
în bidon). Acest material de calitate superioară special conceput pentru umplerea 
rosturilor şi fi surilor în beton. Funcţionează bine în condiţii de temperatură 
nefavorabile. Vehiculele sau pietonii pot circul la 1 oră după aplicare.

POLYUREA HM 80

100% solid, fără COV. Rămâne fl exibil chiar şi la temperaturi joase. Vehiculele sau 
pietonii pot circul la 60 min. după aplicare. Foarte bună rezistenţă structurală şi 
la tracţiune. Se întăreşte de la -18 ° C la 65 ° C. Rămâne neafectat de umiditate şi 
temperatură.

Repararea crăpăturilor în beton. Reparaţii minore ale straturilor de acoperire de 
poliuree. Agent de umplere rosturi beton: podele industriale, fabrici, spaţii de 
depozitare la rece, aeroporturi şi garaje.
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PRODUS LICHID HIBRID, PENTRU ETANSEIZARE 

POLIMER HIBRID PENTRU DETALIILE
ACOPERISULUI 

CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

Material elastomer autonivelant de îmbinare şi umplere rosturi şi goluri, 100% solid, fl exibil, 
bicomponent, raport volumetric: 1: 1, poliuree de întărire rapidă. Se întăreşte rapid, fără abateri, la 
temperaturi între -10 ° C şi 50 ° C. Vehiculele sau pietonii pot circul la 1 oră după aplicare. Timp 
recomandat de întărire a betonului pe care se va aplica materialul de umplutură/ etanşare a rosturilor 
este de cel puţin 30 de zile.

ETANȘANT POLIUREE PENTRU ÎMBINĂRI
JH 1070/JH1080

100% solid, fără COV, fără solvenţi. Reactivitate imediată; poate fi  utilizat aproape imediat după 
aplicare. Rămâne neafectat de umiditate şi temperatură. Foarte bună rezistenţă structurală şi la 
tracţiune. Stabilitate termică excelentă. Rezistent la acţiunea diverselor substanţe chimice (inclusiv 
cele din industria petro-chimică).

Repararea crăpăturilor în beton şi umplerea rosturior. Aeroporturi. Acoperisuri. Locuri de parcare şi 
garaje. Instalaţii industriale. Spaţii de depozitare. Fabrici de îmbuteliere şi de conserve. Producţia 
alimentară. Depozitarea la rece.

CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

Akfi x HB420 Waterguard este un polimer hibrid pe baza de componente lichide, care 
asigura hidroizolarea detaliilor acoperisurilor si imbinarilor ca, de exemplu, conducte, 
cosuri de fum, luminatoare, jgheaburi etc. 

HB420

Nu contine solventi, silicon, bitumen sau izocianat, Usor de aplicat, Formeaza 
membrane continue, fara imbinari si zone neetanse, Rezistent la apa si ingeht, 
Permeabil pentru vapori de apa, Aderenta buna la suprafete, nu necesita ancorare,  
Poate fi  aplicat pe suprafete umede.In cazul deteriorarii, membrana poate fi  reparata 
pe loc, in cateva minute. Reduce costurile manoperei.

Polimerul hibrid pentru detaliile acoperisului este destinat hidroizolarii detaliilor, de 
exemplu: Conducte. Rame de etanșare si unghiuri de 90°. Luminatoare. Cosuri de fum. 
Imbinari intre pereti si plansee. Acoperisuri si jgheaburi. Sisteme fotovoltaice. Beton, 
mortar, ciment, lemn etc. 

CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

Akfi x HB400 Waterguard este un polimer hibrid de utilizare generala, care creaza o 
bariera rezistenta la apa in jurul ramelor usilor si ferestrelor. 

HB400

Nu contine solventi, silicon, bitum sau izocianat, Usor de aplicat cu ruloul, Nu necesita 
amestecare sau aplicarea unei amorse, Rezistent la apa si inghet, Permite substratului 
sa respire, Adera la multiple materiale, Poate fi  aplicat pe suprafete umede, Previne 
uzura membranelor, Reduce costurile manoperei. 

Interior si exterior. Suprafete verticale si orizontale. Restaurarea suprafetelor vechilor 
substraturi. Fundatii, subsoluri si garaje. Bai si podele umede.
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CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

Adeziv bicomponent autonivelant pe bază de poliuretan, fără solvenţi, conceput pentru 
fixarea foilor cauciucate şi a parchetului de suprafeţele din beton. Este rezistent la apă 
sărată şi la acţiunea majorităţii substanţelor chimice. Uşor de aplicat, durabil şi elastic. 
Pentru diverse substraturi.

PU ADH 315 
ADEZIV PENTRU PAVELE DE CAUCIUC ȘI PARCHET

Bicomponent. Adezivitate excelentă la suprafeţele pe care se aplică. Potrivit pentru utilizare 
în condiţii meteorologice nefavorabile. Fără solvenţi. Fără miros. Flexibil. Durabil. Raportul 
de amestec al compoziţiei: 7/1 (A / B, în funcţie de greutate)

Lipirea tuturor tipurilor de parchet. Instalarea gazon artificial terenuri sportive. Lipirea 
foilor de cauciuc la diferite suprafeţe cum ar fi; beton, PFL, PAL. Lipirea suprafeţelor din 
metal, ceramică, beton, lemn etc.

CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

Adeziv bicomponent autonivelant pe bază de poliuretan, fără solvenţi, conceput pentru 
fixarea foilor cauciucate şi a parchetului de suprafeţele din beton. Este rezistent la apă 
sărată şi la acţiunea majorităţii substanţelor chimice. Uşor de aplicat, durabil şi elastic. 
Pentru diverse substraturi.

PU ADH 305
ADEZIV PENTRU PAVELE DE CAUCIUC ȘI PARCHET

Bicomponent. Adezivitate excelentă la suprafeţele pe care se aplică. Potrivit pentru 
utilizare în condiţii meteorologice nefavorabile. Fără solvenţi. Fără miros. Flexibil. Durabil.
Raportul de amestec al compoziţiei: 9/1 (A / B, în funcţie de greutate)

Lipirea tuturor tipurilor de parchet. Instalarea gazon artificial terenuri sportive. Lipirea 
foilor de cauciuc la diferite suprafeţe cum ar fi; beton, PFL, PAL. Lipirea suprafeţelor din 
metal, ceramică, beton, lemn etc.

CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

Adeziv bicomponent autonivelant pe bază de poliuretan, fără solvenţi, conceput pentru 
instalarea gazonului artificial. Este rezistent la apă şi materiale corozive. Potrivit pentru 
utilizarea în condiţii meteorologice nefavorabile.

PU ADH 325 
ADEZIV FIXARE GAZON ARTFICIAL

Bicomponent. Adezivitate excelentă la suprafeţele pe care se aplică. Potrivit pentru 
utilizare în condiţii meteorologice nefavorabile. Fără solvenţi. Fără miros. Flexibil. Durabil.

Instalarea gazon artificial terenuri sportive. Lipirea foilor/ plăcilor de cauciuc pe diferite 
suprafeţe cum ar fi: beton, PFL, PAL. Lipirea suprafeţelor din metal, ceramică, beton, 
lemn etc.

MATERIALE DE ACOPERIRE Creem Soluţii Permanente
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CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

Grund bicomponent, fără solvenţi, cu vâscozitate redusă, pe bază de epoxid, cu excelente 
proprietăţi de pătrundere în diverse suprafeţe. Este conceput special pentru a fi utilizat 
ca grund, contribuind la reducerea imperfecţiunilor înainte de aplicarea stratului de 
acoperire. Excelenta aderenta pe suprafetele din beton si din materiale de şapă, în scopul 
pregatirii suprafetei.

PRIMER S80
GRUND STANDARD PE BAZĂ DE EPOXID

Aderenţă perfectă la substraturi poroase. Uşor de aplicat (cu pistol de pulverizare cu aer 
sau fără). Utilizabil atât în spaţiile exterioare cât şi cele interioare. Economic.

Folosit ca grund pe suprafeţe absorbante cum ar fi: beton, beton uşor, şapă din ciment, 
lemn, înainte de utilizarea materialor de impermeabilizare şi de etanşare pe bază de 
poliuretan, epoxid şi poliuree. Impregnează suprafeţele din beton, protejând împotriva 
coroziunii, depunerii prafului şi acţiunii substanţelor chimice.

CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

Grund poliuretanic transparent, semi-elastic, monocomponent care pătrunde adânc. Pe bază de 
solvent. Se întăreşte la umiditate (a suprafeţei sau la expunerea la umiditatea din aer).

PUR PRIMER 90 
GRUND POLIURETANIC TRANSPARENT

Aderenţă excelentă la suprafeţele absorbante. Foarte elastic - tolerează mişcări superficiale. Uşor de 
utilizat (trafalet sau pistol de pulverizat fără aer). Rezistent la apa acumulată şi la îngheţ. Economic.

Se utilizează ca grund pe suprafeţe absorbante cum ar fi betonul, betonul uşor, cimentul, tencuieli, 
materiale de şapă, mortar, lemn, în special înainte de utilizarea materialor de impermeabilizare şi de 
etanşare pe bază de poliuretan. 

CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

Grund poliuretanic bicomponent, semi-elastic, pe bază de epoxid, fără solvenţi. Formează o barieră 
împotriva umidităţii pe suprafeţe uşor umezite. Pătrunde în fisurile din beton. Întăreşte suprafaţa 
betonului, reduce formarea microfisurilor şi asigură o suprafaţă chimică reactivă la agenţiide 
acoperire. Forţa de adeziune a stratului de acoperire este mărită de până la de trei ori -  faţă de 
betonul netratat cu grund.

PRIMER 80
GRUND PE BAZĂ DE EPOXID REZISTENT LA UMEZEALĂ

Aderenţă excelentă şi pătrundere adâncă în porii suprafeţelor umede din beton. 
Etanşarea porilor şi a capilarelor. Perfect rezistent la apă, la îngheţare, la umiditate şi la 
condiţii meteorologice adverse. Spaţii interioare şi exterioare. Economic.

Poate fi utilizat înaintea aplicării unui strat de acoperire pe bază de poliuretan, poliuree 
şi epoxid, pentru prevenirea condensului pe suprafeţe umede din beton. Împiedicarea 
formării bulelor prin osmoză (proces datorat efectului presiunii negative).
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CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

Liant monocomponent pe bază de poliuretan, care se întăreşte când este expus la umiditatea 
atmosferică. 100% solid, cu vâscozitate scăzută. Produce o membrană elastică cu aderenţă excelentă 
la granulele de cauciuc reciclat. Liant cu întărire rapidă, utilizat la sistemele de tip presă.

BINDER PU RB 205
LIANT POLIURETANIC – FIXARE PRIN SISTEM TIP PRESĂ

Monocomponent. Aderenţă excelentă pe granule de cauciuc. O mai mare protecţie anti-UV. Flexibil. 
Durabil. Fără solvenţi

Parcuri. Locuri de joacă pentru copii. Şcoli. Terenuri sportive. Zone de agrement în aer liber. Suprafeţe 
sintetice. Pardoseli şi preşuri din cauciuc. Pentru suprafeţe supuse vibraţiilor sonore.

CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

Grund bicomponent, pe bază de epoxid, cu excelente proprietăţi anticorozive. Pentru 
suprafeţe metalice. Rezistenţă structurală mare, rezistenţă la abraziune şi la acţiunea 
diverselor substanţe chimice.

PRIMER M80
GRUND PE BAZĂ DE EPOXID PENTRU METALE

Aderenţă excelentă la suprafeţele metalice. Protejează metalul împotriva coroziunii. 
Rezistent la acizi, baze, uleiuri, benzină, solvenţi şi apă sărată. Rezistenţă excelentă 
la apă, îngheţ, umiditate şi condiţii meteo adverse. Uşor de utilizat. Poate fi  folosit la 
aplicaţii interioare şi exterioare. Timp de reacţie întârziat (durată de păstrare în bidon). 

Grund anticoroziv şi anti-rugină; pentru substraturile de fi er şi oţel - înaintea aplicării 
membranelor de impermeabilizare şi a straturilor de acoperire. Exemplele de aplicaţii la 
care se pretează acest produs: protejarea silozurilor, poduri de oţel, garduri, acoperisuri 
metalice, ţevi, bare de armare etc.

LIANT POLIURETANIC TURNAT PE LOC

CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

Liant monocomponent pe bază de poliuretan, care se întăreşte când este expus la umiditatea 
atmosferică. 100% solid, cu vâscozitate scăzută. Produce o membrană elastică cu aderenţă excelentă 
la granulele de cauciuc reciclat. Liant cu întărire lentă, care se toarnă pe loc - aplicaţii în cazul cărora 
umiditatea este între 50% şi 80%, iar temperaturile între 20-35 ° C.

BINDER PU RB 102

Monocomponent. Aderenţă excelentă pe granule de cauciuc. O mai mare protecţie anti-UV. Flexibil. 
Durabil. Cu întărire la umiditate. Fără solvenţi.

Parcuri. Locuri de joacă pentru copii. Şcoli. Terenuri sportive. Piste de alergat. Pasaje. Zone de 
agrement în aer liber. Suprafeţe sintetice. 

MATERIALE DE ACOPERIRE Creem Soluţii Permanente
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CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

PU RB 103 este un liant monocomponent, transparent, pe bază de poliuretan, care se întăreşte când 
este expus la umiditatea atmosferică. Fără solvenţi. Rezistent la acţiunea razelor UV. Este conceput 
pentru terenuri de sport şi de joacă. Pe bază de prepolimer alifatic de înaltă calitate, care conferă 
excelentă rezistenţă la UV şi la decolorare. 

BINDER PU RB 103
LIANT ALIFATIC

Excelentă rezistenţă la UV şi la decolorare. Grad mare de alungire până la rupere. Aderenţă excelentă 
la granulele de cauciuc. Uşor de utilizat. Ecologic. Rezistent la apă.

Parcuri. Locuri de joacă pentru copii. Şcoli. Terenuri sportive. Zone de agrement în aer liber. Mochete 
şi dale de exterior. Suprafeţe sintetice. 

CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

Sistem poliuretan 2K conceput pentru aplicaţii prin pulverizare. Materialul trebuie aplicat utilizând 
maşini de pulverizare la cald multicomponente cu jet de presiune înaltă, cu echilibrare proporţională. 
Mobilitatea sistemului prezintă avantaje în domeniul construcţiilor (mai alse cele la mare înălţime). 
Datorită aplicării prin pulverizare, va lua forma suprafeţei; ca atare, poate fi  aplicată pe orice tip de 
suprafaţă.

SPR 230

Principalele domenii de aplicare sunt: crescătorii de păsări, rezervoare de depozitare 
la rece, terase, acoperişuri, pardoselile de parter, tavane, izolaţii pereţi exteriori.

În general, aplicarea se face cu sisteme de poliuretan caracterizate de o densitate de 
25-50 kg / m3. Deoarece previne dezvoltarea bacteriilor, precum şi datorită faptului 
că a fost aprobat contactul direct cu alimentele, se potriveşte izolării rezervoarelor 
de depozitare a alimentelor, precum şi lucrărilor efectuate la adăposturile pentru 
animale. Conform DIN 4102-1, clasa de rezistenţă la foc B1/ B2.

24315

SPRAY DE SPUMĂ PU 2K

CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

Agent de etanşare poliuretanic autonivelant - ideal pentru aplicaţii pe orizontală. Elasticitatea îi 
permite materialului să absoarbă energia chinetică a mişcărilor continue ale structurii (mişcări 
cauzate de schimbările termice) fără risc de fi surare.

DF25
ETANŞANT POLIURETANIC 2K PENTRU UMPLERE ROSTURI

Bicomponent. Uşor de amestecat. Întărire rapidă. Permanent elastic şi autonivelant, uşor 
de aplicat la rosturile orizontale. Forţă de adeziune foarte mare. Mişcare în lucru de ± 
25%. Poate fi  vopsit

Folosit pentru etanşarea rosturilor orizontale. Spaţii interioare şi exterioare. Rosturi 
de dilatare pentru îmbinări între diverse tipuri de materiale de construcţii. Pardoseli 
industriale. Drumuri de acces private, garaje, trotuare. 





CARACTERISTICI

Inhibitor de coroziune, lubrifi ant şi spray cu aerosoli oferind protecţie multifuncţională. Datorită formulei sale speciale, are o gamă 
largă de întrebuinţări: curăţare, lubrifi ere, clintirea pieselor întepenite din pricina ruginii, combaterea umidităţii. Poate fi  folosit în 
industrie, în locuinţele oamenilor şi în trebuirile mărunte de zi cu zi.

A40 MAGIC
INHIBITOR DE COROZIUNE, LUBRIFIANT ȘI 
SPRAY DE PROTECŢIE MULTIFUNCŢIONAL

Capacitatea maximă de pătrundere în suprafaţă. Dezmorţirea 
şuruburile ruginite sau corodate, precum şi a piuliţelor, cablurilor 
şi a oricăror altor elemente de fi xare. Lubrifi ază şi slăbeşte  
balamalele pentru uşi şi ferestre, precum şi încuietori, lacăte şi altele. 
Diminuează forţele de frecare şi opreşte zgomotele nedorite de la 
pedale, scaune, ferestre, robinete şi balamale. Nu conţine silicon. Nu 
se murdăreşte. Combate  umezeala supefi cială şi o usucă, acţionând, 
astfel, drept agent de lubrifi ere durabilă. Protejează piesele metalice 
împotriva ruginei. Contribuie la buna întreţinere, graţie pătrunderii 
în suprafaţă şi protejează împotriva acumulării de murdărie. Dizolvă 
gudroanele, guma, adezivii etc. Permează straturile uleioase, de 
murdărie – şi creează un strat de protecţie la suprafaţă.

DOMENII DE APLICARE
La toate tipurile de montaje, la mecanismele pentru uşi şi ferestre, 
încuietori, mânere, balamale. Pentru combaterea umidităţii pe 
suprafeţele metalice la biciclete, motociclete, autovehicule uşoare, 
la contacte electronice şi alte aparate de uz casnic, cum ar fi  burghii, 
fi erestrău cu bandă pentru metale etc. Pentru slăbirea şi deblocarea 
mecanismelor ruginite şi înţepenite. Poate fi  utilizat la protecţia 
suprafeţeor vulnerabile acţiunii apei si ruginii. Pentru dizolvarea 
de materiale cu caracter adeziv precum gudroanele, guma, benzi 
adezive etc. Poate fi  folosit pentru curăţirea şi întreţinerea armelor.
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AEROSOLI Creem Soluţii Permanente

CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

Agent de demulare pe bază de silicon. Rezultate perfecte chiar şi la temperaturi foarte ridicate.

A80
LUBRIFIANT PE BAZĂ DE SILICON

Datorită conţinutului de silicon, asigură o durată de funcţionare îndelungată, chiar şi la temperaturi 
ridicate. Ca lubrifiant, reduce forţele de frecare şi eliminarea zgomote nedorite (scărţâieli) la toate 
tipurile de piese mecanice. Produs hidrofob, protejează şi reinnoieste suprafetele din cauciuc pe care 
este aplicat. Proprietăţi anti-statice şi anti-corozive. Nu lasă reziduuri. Insolubil în apă. Netoxic.

Folosit ca agent de curăţare şi demulare în industria textilelor, a materialelor plastice şi a cauciucului. 
Fixarea ştergătoarelor de parbriz. Balamale, sisteme culisante, arcuri. Piese pentru suflante de 
deszăpezire.

CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

Ulei penetrant de înaltă calitate îmbogăţit cu MoS2.

A70
SPRAY PENETRANT PE BAZĂ DE ULEI

Capacitate excelentă de pătrundere. Pătrunde rapid în locuri greu accesibile. Dizolvă oxizii de fier de 
pe părţile ruginite, permiţând utilizatorului să le mânuiască uşor; formează un strat de protecţie între 
suprafeţele metalice. Diminuează frecarea. Elimină apa şi protejează împotriva umidităţii. Protejează 
componentele electronice şi suprafeţele metalice împotriva coroziunii. Facilitează dezasamblarea şi 
montarea rapidă a dispozitivelor, a montajelor electronice, precum şi înfiletarea de  piuliţe şi şuruburi 
şi alte elemente de precizie. Lasă în urmă o peliculă solidă lubrifiantă de MoS2. Reduce uzura şi 
facilitează dezasamblarea ulterioară. MoS2 reduce forţele de frecare chiar şi la temperaturi ridicate.

Piuliţe şi şuruburi înţepenite şi ruginite. Lacate şi balamale. Piese cu şuruburi. Dezasamblarea 
diverselor aparate. Elemente de fixare corodate. Supape. Instrumente pneumatice. Lanţuri şi 
transportoare. Utilaje agricole.

CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

Un produs conceput pentru a elimina reziduurile de flux şi alţi contaminanţi de suprafaţă. Produsul se 
evaporă repede, lăsând în urmă un strat de protecţie. Este conceput pentru curăţarea de substanţe 
uleioase, murdărie etc. de pe echipamentele electrice şi electronice.

A60
AGENT CURĂŢARE CONTACTE ELECTRICE

Acţiune rapidă de curăţare; îndepărtează reziduurile de flux, substanţe uleioase, amprentele digitale 
şi a alte tipuri de contaminanţi. Aplicarea periodică contribuie la o durată mai mmare de funcţionare 
a componentelor. Substanţă neconductoare de curent şi necorozivă. Se evaporă complet, lăsând un 
strat de protecţie foarte subţire. Pentru toate suprafeţele metalice, cele mai multe tipuri de cauciuc, 
materiale plastice şi materiale de acoperire. Se recomandă să fie testat înainte de utilizare pe 
materiale sensibile din material plastic, pe cele lipite cu adeziv sau pe cele asupra cărora se exercită 
presiune şi forţe care le-ar putea compromite rezistenţa structurală. Nu este dificil de utilizat şi în 
poziţie răsturnată (raza de acţiune este de 360°).

Calculatoare. Echipamente digitale. Sisteme de aprindere electronică. Sisteme de navigare. Aparatură 
electronică. Circuite imprimate. Radare. Radio. Comutatoare şi relee. Întrerupătoare de circuit. 
Sisteme de alarmă. Terminale. Mufe şi prize.
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CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

Cu extract natural de ulei de portocal, dezvoltat pentru îndepărtarea etichetelor şi autocolantelor 
cu uşurinţă. De asemenea, poate fi folosit cu succes ca degresant, datorită puterii sale de dizolvare.

A104
SPRAY ÎNDEPĂRTARE ETICHETE ŞI AUTOCOLANŢI

Pătrunde direct în porii suprafeţei şi dizolvă rapid reziduurile adezive de pe sticlă şi straturi vopsite. O 
soluţie uşoară pentru îndepărtarea autocolantelor de toate felurile, a reziduurilor de bandă adezivă, 
a urmelor de marker, de creioane, de ruj. Piese metalice, motoare, unelte, prese de imprimare, beton 
şi altele. Sigur de utilizat pe toate suprafeţele neporoase întâlnite la automobile; metale, vopsea, 
barele de protecţie ale maşinilor, materiale plastice şi geamuri din sticlă. Nu contribuie la deteriorarea 
stratului de vopsea al automobilelor. Poate fi folosit pentru a curăţa reziduurile greu de îndepărtat 
ale etichetelor lipicioase. Spray cu aerosoli - permite o aplicare rapidă şi uşoară. Se poate lucra pe o 
multitudine de suprafeţe; are un miros plăcut de citrice. De asemenea, nu conţine niciun gaz generator 
de aerosoli pe bază de de CFC. Nu deteriorează straturile de vopsea sau materialele plastice. Poate fi 
aplicat pe suprafeţe mai mari într-un scurt timp.

Se poate folosi pe ferestre, pe materiale din piele, vinil, tesaturi, pe caroserii auto, pe suprafete 
vopsite, pentru scule, plastic, metal si lemn.

CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

Un pray cu aerosoli care îndepărtează vopseaua de pe cele mai multe tipuri de suprafeţe. Poate fi
pulverizaţi cu uşurinţă în locuri greu accesibile, fără scrugeri sau picurări.

A108
SPRAY ÎNDEPĂRTARE VOPSELE

Poate dizolva chiar şi cele mai dificil de îndepărtat vopsele. Uşor de folosit. Uşurinţa în utilizare vajută 
să economisiţi timp. Nu veţi irosi nimic datorită preciziei aplicării. Spray-ul pătrunde şi în locuri greu 
accesibile. Se depune cu uşurinţă pe suprafeţele verticale. Datorită consistenţei vâscoase, se fixează 
cu uşurinţă, prelungind timpul de contact cu suprafaţa pe care se lucrează. Se curăţă uşor.

Orice suprafaţă metalică cu reziduuri de vopsea în cantităţi medii sau mari. Îndepărtează agenţi 
acrilici, epoxizi, lacuri, adezivi şi cele mai multe substanţe de finisaj folosite la automobile. Se poate 
utiliza în industria uşoară. Nu trebuie folosit pe fibră de sticlă, materiale plastice, materiale plastice 
cu stiren, vinil, linoleu.

CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

Produs aerosol care protejează materialele şi suprafeţele din zona în care se sudează împotriva 
împrăştierii particulelor incandescente în timpul procesului de sudare. Produsul asigură desfăşurarea 
unei operaţiuni perfecte de sudare.

A90
SPRAY ANTI-STROPI SUDURĂ

Produs antiaderent pentru sudarea cu arc. Împiedică aderenţa particulelor incandescente pe toate 
suprafeţele tratate cu acest spray. Potrivit pentru protejarea duzelor de contact, a aparatelor de 
sudură şi a sculelor cu care se lucrează. Nu este inflamabil după evaporarea solventului. 

Duze de contact. Lămpi de sudură. Piese metalice cu care se lucrează şi elemente componente ale 
aparatelor de sudură. Sudare automată şi semi-automată. Roboţi de sudură.
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CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

Grund negru special conceput pentru banda termoizolantă ceramică de la geamurile vehiculului. 
Se asigură protecţia adecvată oferită de adeziv prin crearea unei bariere împotriva razelor UV 
dăunătoare, care pot duce la degradarea adezivului. Sporeşte, de asemenea, adezivitatea adezivilor.

WINDSHIELD
GRUND PARBRIZE

Monocomponent. Uscarea rapidă. Protejează uretanul de razele ultraviolete dăunătoare. Sporeşte 
aderenţa uretanului la sticla folosită în autotomobile.

Pentru întărirea substratului adeziv înainte de aplicarea adezivului special pentru parbriz. Poate fi 
folosit şi ca agent de grunduire de uz general care este utilizat pentru a mări adezivitatea la sticlă.

CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

Adeziv monocomponent pe bază de poliuretan, cu întărire la umiditate, pentru montarea directă a 
geamurilor şi schimbări de geamuri la automobile.

PU WINDSHIELD
ADEZIV PU PARBRIZE

Monocomponent. Nu se tasează. Fir de adeziv scurt în momentul retragerii vărfului aplicatorului. 
Aplicaţie rece; întărire rapidă. Forţă adezivă puternică în timp. Agent monocomponent. Performanţă 
mecanică considerabilă. Modul de elasticitate ridicat. Adeziune iniţială puternică. Poate fi vopsit.

Este deosebit de util în îmbinarea şi fixarea parbrizului de şasiu.

CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

Adeziv tixotropic pentru parbrize cu modul de elasticitate ridicat (grad de elesticitate redus) fără 
izocianaţi, pe bază de polimer MS. Nu este necesară aplicarea unui strat de grunduire. Vă veţi putea 
deplasa la scurt timp după aplicare, nefiind nevoie să aşteptaţi mult timp. Uşor de aplicat, fără a fi 
necesară preîncălzirea.

ADEZIV AST PARBRIZE

Etanşare flexibilă şi sigură a parbrizelor autovehiculului. Nu este necesară aplicarea unui strat de 
grunduire. Ecologic, fără izocianaţi, solvenţi, acizi şi halogeni. Conţinut foarte scăzut de COV.  
Aderenţă iniţială puternică. Substanţă ecologică, nu conţine izocianaţi, solvenţi, acizi şi halogeni. 
Produs monocomponent. Uşor de aplicat, nu este necesară preîncălzirea. Întărire rapidă. Fără miros 
puternic. Modul de elesticitate ridicat. Nu se tasează.

Ideal pentru înlocuirea sticlei în cadrul reparaţiilor auto: parbriz, geamuri laterale, geamul din spate şi 
celelalte suprafeţe de sticlă fixe. Etanşări şi lipituri la trapa auto. Potrivit pentru metale: oţel, aluminiu, 
cupru, zinc, dar şi sticlă şi fibră de sticlă.

SHORE
A55

SHORE
A55

Conform normei EQ c4.1 a LEED privind conţinutul 
de COV (compuşi organici volatili). Produs evaluat 

drept fiind “produs cu emisii foarte scăzute”, 
conform regulei SCAQMD no. 1168.



66

AUTOMOBILE REPARATII, ÎNTREŢINERE, PRODUSE DE ÎNTREŢINERE AUTO Creem Soluţii Permanente

CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

Puternic agent de curăţare aerosol pentru frâne şi ambreiaj, folosit la îndepărtarea substanţelor 
uleioase, a grăsimilor, a murdăriei şi prafulului, contribuind la eliminarea riscului alunecării şi scârţâielii 
frânelor şi ambreiajului, cauzate de depuneri de contaminanţi. Agentul de curăţare aerosol pentru 
frâne şi ambreiaj contribuie la o mai bună funcţionare a acestora, pe o perioadă mai îndelungată.

A110
AGENT DE CURĂŢARE AMBREIAJ ŞI FRÂNE

Îndepărtează eficient depunerile, cum ar fi cele cauzate de scurgerea lichidului de frână, a lubrifianţilor, 
a uleiului de motor, precum şi acei contaminanţi întăriţi. Îndepărtează praful de pe piesele componente 
ale sistemelor de frână şi ambreiaj. Reduce scârţâiala discului de frână şi al ambreiajului. Poate să 
fie aplicat fără dezasamblarea autovehiculului, astfel economisind timp şi reducând costurile de 
întreţinere. Se evaporă repede. Nu lasă urme. Pătrunderea excelentă în porii suprafeţei. Stabil, fără 
pătare şi fără coroziune pe  suprafeţele metale. Recipientul este prevăzut cu o supapă de pulverizare 
cu o rază de acţiune de 360 ° (poate fi aplicat în poziţie răsturnată), precum şi un tub de prelungire 
pentru un nivel mai mre de confort.

Perfect pentru curăţare şi degresare:
• Garniturile de frână
• Garniturile de frână cu tambur
• Cilindri
• Pantofi de frână
• Plăcuţe de frână

• Discuri de frână
• Pene
• Arcuri
• Etrieri de frână
• Discuri ambreiaj

CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

Sigilant siliconic de înaltă calitate conceput pentru acele lucrări de etanşare, lipire şi reparare în care  
rezistenţa la căldură este necesară. Un material de etanşare ideal pentru lucrările de construcţie 
desfăşurate la temperaturi ridicate. Reacţionează la umiditatea atmosferică; are drept rezultat final 
un silicon dur şi elastic.

HT300
SILICON RTV GARNITURI

Rezistenţă excelentă la căldură după întărire – rezistă la temperaturi de până la 250 ° C, chiar dacă 
este expus la acestea permanent; poate rezista şi la temperaturi de până la 300 ° C, dacă expunea 
este temporară. Sistem de întărire acetoxi. 100% silicon RTV. Întărire rapidă, rezistenţă ridicată. 
Rămâne flexibil la temperaturi joase (-40 ° C) şi înalte (+ 250 ° C). Nu se va sparge, nu se va micsora.
 Nu va avea tendinţa să devină foarte fragil. Produs monocomponent. Conform normei EQ c4.1 a LEED 
privind conţinutul de COV (compuşi organici volatili). Produs evaluat drept fiind “produs cu emisii 
foarte scăzute”, conform regulei SCAQMD no. 1168.

Aplicaţii de etanşare şi lipire la automobile. Etanşarea sistemelor de încălzire şi a cuptoarelor. Etanşări 
şi lipiri la sobe. La aparate de încălzire. Garnituri în pompe şi motoare. Etanşare cosuri de fum. Alte 
aplicaţii de lipire şi etanşare, în care piesele pe care se lucrează trebuie să funcţioneze la temperaturi 
ridicate.

CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

Setul special bicomponent conţine un adeziv pe bazde cianacrilat, de vâscozitate mare, alături de 
un set de activatori; este utilizat în speţă pe suprafeţe de: lemn, cauciuc, majoritatea materialelor 
plastice, bucăţi de sticlă de dimensiuni mici, piele şi alte substraturi tipice automobilelor.

706
KIT ADEZIV AUTO CU USCARE RAPIDĂ

Întărire foarte rapidă. Forţă adezivă mare. Datorită gradului mare de vâscozitate, poate fi utilizat pe 
verticală, fără a se scurge, lucru garantat de proprietăţile activatorului. Adeziune puternică chiar şi 
pe suprafeţe poroase.

Este potrivit pentru îmbinarea unei game largi de materiale, inclusiv a suprafeţelor acide şi a unor 
anumite materiale poroase, unde perioada de lipire trebuie să fie scurtă. Repararea lemnului, 
cauciucului, majorităţii materialelor plastice; lipire mici piese de sticlă, straturi de piele şi alte 
substraturi tipice automobilelor. Soluţie perfectă în viaţa de zi cu zi pentru cele mai multe operaţiuni 
de lipire.
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CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

Special dezvoltat pentru curăţarea, tratarea şi protejarea anvelopelor, precum şi pentru îmbunătăţirea 
aspectului acestora – toate combinate într-un singur proces simplificat. Îmbunătăţeşte aspectul 
anvelopei deteriorate prin restaurarea suprafeţei de cauciuc la o stare asemănătoare celei iniţiale.

A117
SPUMĂ CURĂŢARE ANVELOPE ŞI JANTE –
FINISAJ STRĂLUCITOR

Uşor de folosit. Nu conţine solvenţi inflamabili. Formula nu are pH acidic. Spuma cu acţiune automată 
îndepărtează reziduurile şi murdărie. Face ca anvelopele să arate ca noi. Curaţa si ingrijeste.

Potrivit pentru toate tipurile de anvelope şi de vehicule - cum ar fi biciclete, motociclete, automobile, 
microbuze, autobuze, camioane, camionete etc.

CARACTERISTICI

CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

DOMENII DE APLICARE

Elimină nevoia de schimbare urgentă a pneurilor; face posibilă etanşarea şi umflarea anvelopei în 
doar câteva secunde.

Produs excelent, conceput pentru a acţiona împotriva reziduurilor de ulei de motor, de grăsimi şi a 
murdăriei greu de îndepărtat şi curăţat.

A107

A115

KIT REPARARE ANVELOPE

SPRAY CURĂŢARE MOTOR AUTO

Nu este nevoie de cric sau de alte scule. Găseşte imediat gaura din anvelopă şi o sigilează. Pe baza de 
apa. Se poate curăţa uşor cu apă după aplicare. Nu afectează supapa anvelopei. Repară instantaneu 
pneuri perforate, fără a fi nevoie de scos roata. Umflaţi anvelopele (până la o presiune de 1,2 până la 
2,5 bari), astfel încât vehiculul să poată fi condus după aplicare la o viteză moderată. Nu dăunează în 
vreun fel anvelopelor ori roţilor.

Nu va dăuna motorului în niciun fel. Oferă un aspect de luciu strălucitor, oferind, in acelasi timp, 
motorului -  un grad de protecţie suplimentară. Datorită formulei sale de înaltă calitate, acest produs 
vă oferă posibilitatea de a pătrunde adânc în suprafeţe şi de a elimina murdăria greu de curăţat, cum 
ar fi: reziduuri de ulei şi grăsimi de pe motor. Nu conţine gaze generatoare de aerosoli care dăunează 
în vreun fel stratului de ozon ori mediului. Nu dăunează îin niciun fel circuitelor electronice. Poate 
pătrunde şi curăţa cu uşurinţă în zonele cele mai dificil de accesat. Nu deteriorează suprafeţele de 
cauciuc, de plastic ori cele vopsite. Fără silicon. Conţine esenţe de citrice.

Pentru autoturisme, motociclete, rulote şi remorci. Pentru pneuri fără anvelopă sau anvelope cu tuburi 
interioare.

Motoare auto, Motociclete, Maşini, Este potrivit pentru toate tipurile de motoare, cum ar fi cee de 
motocoasă.



CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

Lustruieste orice fel de suprafete metalice: aur, argint, cupru, crom, alamă, bronz, aluminiu, platină; 
elimină petele şi lasa in urma o pelicula de protecţie pe suprafaţă.

C12
AGENT LUSTRUIRE SUPRAFEŢE METALICE

Capacitate excelentă de pătrundere în suprafata. Diminuează fortele de frecare. Îndepărtează 
umezeala şi protejează împotriva acesteia. Protejează suprafeţele metalice împotriva coroziunii.

Este bine de folosit pentru curatarea şi lustruirea pieselor auto, dar si a vaselor de bucatarie, a dalelor 
şi plăcilor, a suprafeţelor din fibra de sticlă.
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CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

Etanseizantul hibrid autonivelant este un polimer monocomponent, autonivelant, p baza de silan 
modificat, ideal pentru aplicarea pe orizontala. Elasticitatea sa permite absorbtia miscarilor continue 
ale structurii, generate de modificari termice, fara a genera fisuri. 

A120
ETANSEIZANT HIBRID AUTONIVELANT

1 component, nu necesita amestecare. Autonivelant, umple usor fisurile din podea. Rezistent la 
apa. Poseda o elasticitate permanenta. Adera excelent. Capabil sa permita deplasari de ±20% ale 
imbinarilor. Poate fi vopsit. Se intareste fara a forma bule. Respecta limitele COV.

Etanseizarea imbinarilor orizontale. Rezistent la apa. Pentru interior si exterior. Asigura mentinerea 
rosturilor de expansiune intre numeroase materiale de constructii. Rosturi de control. Carosabil/
Garaje. Trotuare. Piscine.

CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

Şerveţele industriale pentru mâini, capabile să îndepărteze ulei, grăsime, 
vopsea, cerneluri şi adezivi. Partea texturată a şerveţelului va îndepărta cu 
uşurinţă şi eficienţa toţi contaminanţii dificil de îndepărtat. Partea netedă 
a şerveţelului va reţine efectiv substanţele contaminante, împiedicandu-le 
să vă murdărească din nou mâinile. Mâinile dvs. vor fi curate şi uscate dupa 
numai o singură aplicare, toate acestea fără a folosi apa.

ŞERVEŢELE UMEDE DE UZ 
INDUSTRIAL 

Nu este periculos pentru utilizator ori pentru mediu. Nivel de absorbţie 
ridicată - contaminarea rămâne îmbibata în şerveţel. Materialul texturat 
facilitează curăţarea. Doză optimă de agent de curăţare pentru fiecare 
şerveţel în parte. Putere mare de curăţare - chiar şi în cazul contaminanţilor 
extrem de greu de eliminat. Convenabil, simplu şi sigur de utilizat. Conţine 
Aloe Vera pentru hidratarea şi protecţia pielii. Nu lasă urme.

Şerveţele industriale elimină impurităţile dificile, cum ar fi: adezivi, 
reziduurile de la garnituri, bitum, silicon, cerneluri, uleiuri, lubrifianţi şi 
vopsele de pe toate suprafeţele. Va puteti sterge si pe mâini.

75Cylinder
Plastic 

package
PCS Wipes

20One
package

has PCS Wipes
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CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

Ideal pentru lucrări de artizanat pentru lemn, metal, sticlă, carton, dar şi plante. Bronce Spray este 
indeosebi potrivit pentru utilizări decorative interioare; totodată, est indispensabil amenajarii de 
standuri personalizate, decoratiunilor şi aranjamentelor florale. Acest produs consituie, de asemenea, 
o minunata alegere pentru lucrările de artizanat si bricolaj, activitati fie desfasurate acasa, fie in cadrul 
cursurilor artistice organizate.

SPRAY VOPSEA
FINISAJ MAT

Substanta sintetică de înaltă calitate. Acoperiri superioare pe termen lung; buna capacitate de 
umplere. Aderenţă excelentă. Flux ridicat, suprafaţă netedă. Uscarea rapidă (Timpul de uscare depinde 
de temperatura înconjurătoare, de umiditatea aerului şi de grosimea stratului aplicat). Potrivit pentru 
obiecte de interior. Rezistent la apă şi la agentii de curatare de uz casnic. Efectul luciului se poate 
schimba prin polizare intensă sau prin simpla ştergere.

Pentru lucrări de artizanat pe lemn, metal, sticlă, carton şi chiar plante. Potrivit pentru utilizări 
decorative interioare.

CARACTERISTICI

CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

DOMENII DE APLICARE

Conceput pentru numeroase aplicatii. Sistem special de pulverizare, care este folosit chiar şi de artişti 
graffiti celebri. Disponibil într-o gamă largă de culori de mare popularitate, în cea mai mare parte 
corespunzând sistemului standard RAL.

Oferă un aspect asemănător cromului lustruit ori aurului; efect de lungă durată; pentru netezirea 
suprafeţelor. Nu este rezistent intemperiilor. Nu este rezistent la abraziune; prin urmare, nu este 
potrivit pentru pulverizarea pe obiecte de uz casnic, folosite zilnic.

ACRIL
VOPSELE SPRAY

SPRAY VOPSEA
FINISAJ STRĂLUCITOR

Calitate superioară, corespunzand combinaţiei nitro-combi. Calitate aparte a stratului de acoperire. 
Excelentă aderenţă pe multe suprafeţe. Flux ridicat, suprafaţe netedă. Uscare rapidă. Potrivit pentru 
aplicaţii interioare şi exterioare. Suprafaţa se poate lustrui. Rezistent la intemperii, la lumină, la 
radiaţii UV. Rezistent la şocuri şi impact. Uscarea rapidă (timpul de uscare depinde de temperatura 
ambientala, de umiditatea aerului şi de grosimea stratului aplicat).

Substanta acrilică de calitate superioară. Rezistent la apă şi la detergenţii obişnuiţi. Efectul lucios se 
poate schimba prin frecare sau ştergere energetica. Culoarea conţinutului similara celei de pe capac. 
Grad foarte bun de acoperire. Luciu intens. Aderenţă excelentă. Debit bun. Suprafaţă netedă. Uscarea 
rapidă (timpul de uscare depinde temperatura din jur, umiditatea aerului şi grosimea stratului aplicat).

Potrivit pentru lemn, metal, hârtie, sticlă sau materiale plastice dure, precum şi pentru multe materiale 
textile; o mare varietate de aplicaţii şi design-uri. De asemenea, aplicabil finisajelor şi decoratiunilor 
de inaltă calitate, pentru beton şi piatră naturala.

Potrivit pentru toate suprafeţele netede precum metalul, lemnul, sticla şi multe materiale plastice de 
acoperire. Indispensabil asamblării cabinelor, decoratiunilor, aranjamentelor florale etc. Acest produs 
consituie, de asemenea, o minunata alegere pentru lucrările de artizanat si bricolaj, activitati fie 
desfasurate acasa, fie in cadrul cursurilor artistice organizate.
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BEFORE

AFTER

CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

Conceput pentru toate fi nisajele de luciu intens, precum si pentru operatiunile de imbunatatiri - in 
ceea ce priveste culoarea suprafetelor de otelul inoxidabil, pentru adaptarea culorii obiectului la 
mediul sau înconjurător (testaţi în prealabil culoarea!).

SPRAY VOPSEA 
INOX

Calitate superioară, corespunzand combinaţiei nitro-combi. Calitate aparte a stratului de acoperire. 
Excelentă aderenţă pe multe suprafeţe. Flux ridicat, suprafaţe netedă. Potrivit pentru aplicaţii 
interioare şi exterioare.  Rezistent la intemperii, la lumină, la radiaţii UV. Rezistent la şocuri, zgârâiesturi 
şi la impact. Rezistent la actiunea uleiului de motor, a agentilor de curatare diluati etc. Uscarea rapidă 
(timpul de uscare depinde de temperatura ambientala, de umiditatea aerului şi de grosimea stratului 
aplicat).

Pentru toate fi nisajele şi reparaţiile de luciu intens, de culoarea oţelului inoxidabil, pentru adaptarea 
culorii obiectului la mediul in care se incadreaza, care poate contine alte suprafeţe din oţel inoxidabil 
(testaţi culoarea!). Aplicarea este posibilă în cea mai mare măsură pe toate suprafeţele, de exemplu: 
metal, lemn, sticlă, ceramică, hârtie, piatră etc.

CARACTERISTICI

CARACTERISTICI

DOMENII DE APLICARE

DOMENII DE APLICARE

Bare de protecţie zgâriate şi deteriorate vor deveni curand de domeniul trecutului. Acest produs se 
utilizează pentru a repara şi îmbunătăţi calitatea barele de protecţie din plastic, menţinând în acelaşi 
timp structura originală. Pulverizatorul poate fi  aplicat direct pe suprafeţele de plastic, fără a mai fi  
nevoie de grunduire; conferă suprafeţelor sintetice un luciu ca de mătase.

Conceput pentru reparaţii rapide şi uşoare ale zgârieturilor iritante pe suprafete emailate albe - 
suprafeţe cum ar fi : căzi de baie, chiuvete, vasuri de toaletă, boilere şi frigidere.

SPRAY VOPSEA BARĂ
PROTECŢIE VEHICULE

SPRAY VOPSEA SUPRAFEŢE 
EMAILATE

Luciu şi culoare strălucitoare. Nu modifi ca structura originală a barei de protecţie. Rezistent la şocuri 
şi la impact. Uşor de folosit. Timp de uscare rapidă (timpul de uscare depinde de temperatura din jur, 
de umiditatea aerului şi de  grosimea stratului aplicat). Excelente proprietati de acoperire. Aderenţă 
excelentă. Potrivit pentru multe alte materiale sintetice.

Substanta acrilică de calitate superioară. Pentru suprafeţe emailate strălucitoare. Pentru suprafeţe 
dure şi durabile. Grad excelent de acoperire. Aderenţă excelentă. Debit bun, suprafaţă netedă. 
Rezistent la şoc, zgaraieturi şi la impact. Uscarea rapidă (Timpul de uscare depinde de temperatura 
din jur, de umiditatea aerului şi de grosimea  stratului aplicat).

Poate fi  folosit la repararea şi a îmbunătăţirea aspectului si calitatii barelor de protecţie din plastic, 
menţinând în acelaşi timp structura originală. Potrivit pentru utilizări decorative de interior. Oferă 
suprafeţelor sintetice un luciu intens.

Potrivit pentru reparaţii rapide şi uşoare ale zgârieturilor iritante pe suprafete emailate albe -  
suprafeţe cum ar fi : căzi de baie, chiuvete, vasuri de toaletă, boilere şi frigidere. Nu este adecvat, însă, 
şi pentru reparaţii efectuate pe suprafeţe mari, cum ar fi  chiuvete ori căzi de baie.
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ACCESSORIES

XFG04 XFG06

AKT350 AKT351

AKT353

AKT13M

AKT121 (400ml)

AKT122 (600ml)

CARTUŞE REUTILIZABILE PENTRU MAI MULTE TIPURI DE 
APLICATOR TIP PISTOL

1 52 63 74

Cartuş reutilizabil folosind

Cartuş standard, obişuit, folosind

1 2 3 4

ACCESSORIES






