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FIŞA TEHNICĂA 11.01.07-ROU 
ADEZIVI PENTRU CONSTRUCŢII 
 

JUBIZOL ADEZIV 
Adeziv pentru sistemele termoizolante de faţadă JUBIZOL 
 

1. Descriere, utilizare 

În sistemele de termoizolaţie pentru faţade JUBIZOL S2, JUBIZOL MP2, JUBIZOL ML2, JUBIZOL KS şi JUBIZOL S70, 
produsul JUBIZOL ADEZIV se întrebuinţează ca adeziv pentru stratul izolant (plăci din polistiren expandat, plăci 
rigide şi lamele din vată minerală). Este produs pe bază de ciment şi lianţi polimerici ceea ce îi conferă, pe lângă o 
bună rezistenţă, o ridicată permeabilitate la vapori şi o bună aderenţă atât la plăcile izolante, cât şi la toate 
tipurile de pereţi (pereţi din beton şi cărămidă netencuită, pereţi netencuiţi din beton poros, toate tipurile de pereţi 
tencuiţi, plăci din ciment fibros, OSB şi alte tipuri de plăci, prefabricate etc.) 
 
2. Mod de ambalare 

Saci din hârtie de 20 kg. 
 
3. Date tehtnice 

 densitate (pentru amestecul de mortar pregătit pentru 
aplicare) 

(kg/dm3) 

~1,60 

timp de punere în operă 

(ore) 

2-3 

timp de uscare după 
lipirea plăcilor izolante 

temp. = +20 ºC, umidit. 
rel. a aerului = 65 % 
(ore) 

pentru o prelucrare ulterioară 
(şlefuire, ancorarea plăcilor 
izolante) 

24 - 48 

permeabilitate la vapori 
EN ISO 7783-2 

coeficient µ  
(-) 

<50 

valoare Sd (d = 2 mm) 
(m) 

<0,1  
clasa I (permeabilitate la vapori ridicată) 

aderenţă la beton 
(după 28 zile) 

(MPa) 

Uscat >0,25 
după udarea cu apă (2 ore) >0,08 
după udarea cu apă (7 zile) >0,25 

aderenţă la polistirenul 
expandat şi extrudat şi 
la lamelele din vată 
minerală (după 28 zile) 
(MPa) 

uscat >0,08 
după udarea cu apă (2 ore) >0,03 

după udarea cu apă (7 zile) >0,08 

aderenţa la plăcile din 
vată minerală (după 28 
zile) 
(MPa) 

uscat >0,08 (distrugerea vatei minerale) 

după udarea cu apă (2 ore) >0,03 (distrugerea vatei minerale) 

după udarea cu apă (7 zile) >0,08 (distrugerea vatei minerale) 
 

 
Substanţe principale: ciment, liant polimeric, aditivi silicatici, agent de îngroşare pe bază de celuloză. 
 
4. Pregătirea suportului pentru lipirea plăcilor izolante 
Cu JUBIZOL  ADEZIV se pot lipi plăci din polistiren expandat sau extrudat ca şi plăci rigide şi lamele din vată minerală 
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pe orice tip de suport solid, uscat şi curat. Suprafaţa trebuie să fie  plană – planeitatea se verifică cu o şipcă lungă de 3 
m, denivelarea nu trebuie să depăşească 10 mm. Denivelările mai mari se egalizează numai prin aplicarea de 
tencuială, nu a unui strat mai gros de adeziv. 
 
Înainte de lipirea plăcilor izolante, nu este necesar să se aplice nici un grund pe zidurile din cărămidă. Pe celelalte tipuri 
de suprafeţe, este necesar ca, în prealabil, să se aplice grund. Pentru suprafeţele care prezintă  asperităţi obişnuite şi 
un grad normal de absorbţie, se foloseşte AKRIL EMULSIE diluată cu apă (AKRIL EMULSIE : apă = 1:1). Grundul se 
aplică cu bidineaua, cu trafaletul cu fire lungi sau prin pulverizare. Lipirea plăcilor izolante poate începe numai la 2-3 
ore de la aplicarea grundului. 

 
Faţadele tencuite sunt un suport adecvat pentru lipirea plăcilor izolante numai dacă tencuiala are o foarte bună 
aderenţă la pereţi. În caz contrar, se înlătură complet sau se curăţă şi se şterg cu o cârpă. În condiţii normale (temp. 
+20 ºC, umid. rel. = 65 %), tencuielile proaspăt aplicate se usucă cel puţin 1 zi pentru fiecare mm de grosime a stratului. 
Înainte de lipirea plăcilor, suorafeţele infectate cu mucegaiuri sau alge  se desinfectează şi se curăţă. Suprafeţele din 
beton se curăţă cu un jet de apă fierbinte sau de aburi. Înainte de lipirea plăcilor izolante, se vor înlătura de pe 
suprafaţă orice aplicaţii decorative cu o aderenţă slabă sau neaderente la suport. 
 
Consumul aproximativ de grund pentru suprafeţe tencuite care prezintă mici asperităţi şi un grad mediu de absorbţie: 
AKRIL EMULSIE  90 – 100 g/m2 
 
5. Pregătirea adezivului pentru aplicare 
Conţinutul unui sac (20 kg) se amestecă continuu cu aprox. 4 l apă. Amestecul se realizează într-un vas potrivit, cu un 
mixer electric manual sau într-o betonieră. Amestecul se lasă să se matureze 10 minute, apoi se amestecă din nou şi, 
la nevoie, se mai poate adăuga puţină apă. Timpul de punere în operă este de 2-3 ore. 
 
6. Lipirea plăcilor izolante 

LIPIREA PLĂCILOR DIN POLISTIREN EXPANDAT SI A PLĂCILOR RIGIDE DIN VATĂ MINERALĂ: 
Adezivul se aplică cu un şpaclu din inox pe o singură parte – în spatele plăcii pe lungimea canturilor şi în 4-6 puncte de 
lipire, sau în două benzi la mijlocul plăcii (pe suporturile netede, adezivul se poate aplica în mod egal, pe întreaga 
suprafaţă a plăcii, cu un şpaclu cu dinţi – lungimea şi lăţimea dinţilor: 8-10 mm). Cantitatea de adeziv aplicată trebuie să 
acopere cel puţin 40% din suprafaţa plăcii, când aceasta se fixează pe suport prin apăsare manuală. 

Plăcile se aplică pe suport una lângă alta, cu grijă ca adezivul să nu se întindă pe margini. Permanent, pe timpul lipirii 
plăcilor, se verifică cu o şipcă suficient de lungă dacă suportul este plan. Plăcile se aplică pe rânduri. Dispunerea pe 
rândul superior se face decalat, ca în cazul pereţilor din cărămidă, la o distanţă de 15 cm (tip zidărie). Acelaşi principiu 
se respectă şi la colţ, unde plăcile de la un rând vor depăşi cu câţiva cm plăcile de pe rândul superior. Porţiunile plăcilor 
care ies în afară la colţuri se taie numai după 2-3 zile de la lipire. 
 
Încă din faza de lipire pe suport, plăcile din vată minerală se consolidează cu dibluri din plastic expandate cu două, trei 
sau patru elemente.  Eventuala ancorare a plăcilor izolante din polistiren expandat sau extrudat se realizează după 2-3 
zile de la lipire (când adezivul s-a întărit). 
 
LIPIREA LAMELELOR DIN VATĂ MINERALĂ: 
Adezivul se aplică în mod egal, pe întreaga suprafaţă din spate a lamelei, cu un şpaclu din inox cu dinţi – lungimea şi 
lăţimea dinţilor: 8-10 mm). Dacă, din fabricaţie, lamelele au o structură cu  stopi, adezivul se va aplica în acelaşi mod, 
dar nu pe lamele, ci direct pe perete. În acest caz, mai ales pe suprafeţe mari, este mai economică aplicarea adezivului 
mecanizat (prin pulverizare) sub formă de spirală. Indiferent de modul de aplicare a adezivului, lamelele se aplică pe 
suport una lângă alta, cu grijă ca adezivul să nu se întindă pe margini. Permanent, pe timpul lipirii lor, se verifică cu o 
şipcă suficient de lungă dacă suportul este plan. Lamelele se aplică pe rânduri. Dispunerea pe rândul superior se face 
în alternanţă, ca în cazul pereţilor din cărămidă, la o distanţă de 15 cm (tip zidărie). Acelaşi principiu se respectă şi la 
colţ, unde lamelele de la un rând vor depăşi cu câţiva cm pe cele de pe rândul superior. Porţiunile lamelelor care ies în 
afară la colţuri se taie numai după 2-3 zile de la lipire. 
Eventuala ancorare a suprafeţelor izolante se realizează după 2-3 zile de la lipire (când adezivul s-a întărit). 

Se va lucra numai în condiţii meteorologice şi microclimatice corespunzătoare: temperatura aerului şi a suportului nu 
trebuie să fie mai mică de +5 ºC şi nici să depăşească +35 ºC; umiditatea relativă a aerului nu trebuie să depăşească 
80%. Faţadele se protejează împotriva soarelui, vântului şi precipitaţiilor cu folii. Cu toate acestea, nu se lucrează pe 
timp de ploaie, ceaţă sau vânt puternic (>30 km/h). 
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Consumul aproximativ, respectiv mediu: 
JUBIZOL ADEZIV 3,5 - 5 kg/m2  , în funcţie de calitatea suportului. 
 
 
7. Curăţirea sculelor, tratarea deşeurilor 

Imediat după folosire, sculele se spală bine cu apă, petele uscate nu pot fi înlăturate. 
 
Produsul uscat nefolosit se păstrează pentru o eventuală folosire ulterioară. Resturile nefolosite se  amestecă cu apă şi 
odată întărite se aruncă la rampele de depozitare a reziduurilor din construcţii (numărul de clasificare a deşeurilor: 17 
09 04).  
 
Ambalajele curăţate pot fi reciclate. 
 
10. Protecţia muncii 
Pe lângă respectarea instrucţiunilor generale şi reglementărilor privind siguranţa muncii în construcţii, trebuie avut în 
vedere că produsul conţine ciment şi, ca urmare, este clasificat în rândul preparatelor periculoase, fiind marcat cu 
semnul Xi IRITANT. Conţinutul de crom (Cr 6+) este sub 2 ppm. 
 
Protecţia căilor respiratorii: în caz de răspândirea a prafului, a se folosi o mască de protecţie. Protecţia mâinilor şi a 
corpului: îmbrăcăminte de lucru, în caz de expunere îndelungată a mâinilor, se recomandă folosirea preventivă a unei 
creme de protecţie şi a mănuşilor de protecţie. Protecţia ochilor: ochelari de protecţie şi apărătoare pentru faţă în caz 
de pulverizare. 
 
PRIM AJUTOR 
Contact cu pielea: a se scoate haina murdărită, a se spăla cu apă şi săpun. Contact cu ochii: a depărta pleoapele, a se 
spăla abundent cu apă (10-15 minute), la nevoie a se adresa medicului. Ingerare: a se consuma 1-2 pahare de apă, a 
nu se provoca voma; a se adresa imediat medicului 
 

însemne de avertizare 
pe ambalaj 

     
         Xi 
  
 
 
 
 
 
  IRITANT! 
  PRODUSUL CONŢINE CIMENT! 

măsuri speciale, 
atenţionări şi clarificări 
necesare siguranţei 
muncii 

R36/38 Iritant pentru ochi şi pentru piele. 
R41 Risc de leziuni oculare grave. 
 
S2 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 
S24/25 Evitaţi contactul cu pielea şi ochii. 
S26 În cazul contactului cu ochii, spălaţi imediat cu multă apă şi consultaţi medicul. 
S28 După contactul cu pielea, spălaţi imediat cu mult apă. 
S37/39 Purtaţi mănuşi corespunzătoare şi mască de protecţie pentru ochi/faţă. 
S46 În caz de înghiţire, a se consulta imediat medicul şi a i se arăta ambalajul sau 
eticheta. 

 

 
 
9. Condiţii de depozitare, de transport şi valabilitate 

În timpul transportului, produsul se va proteja împotriva umezelii. A se depozita în locuri uscate şi aerisite a nu se lăsa 
la îndemâna copiilor! 
 
Valabilitate (dacă se păstrează închis în ambalajul original, nedeteriorat): minimum  6 luni. 
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10. Controlul calităţii 

Caracteristicile de calitate ale produsului sunt stabilite conform specificaţiilor interne de producţie şi conform altor 
standarde slovene şi europene. Realizarea nivelului de calitate declarat sau regulamentar este asigurat  la JUB de 
sistemul de management şi de control al calităţii ISO 9001, introdus de mai mulţi ani, care presupune o verificare zilnică 
a calităţii în laboratoarele proprii, uneori şi la Direcţia de construcţii din Ljubljana, precum şi la alte instituţii de 
specialitate independente din ţară şi străinătate. În procesul de producţie a acestui produs respectăm cu stricteţe 
standardele slovene şi europene în domeniul protecţiei mediului şi al asigurării securităţii sănătăţii la locul de muncă, 
confirmate de certificatele ISO 14001 şi OHSAS 18001. 
 
Calităţile JUBIZOL ADEZIV pentru lipirea plăcilor izolante din sistemele termoizolante de faţadă JUB au fost confirmate 
de agrementele tehnice europene ETA – testările au fost în conformitate cu orientările ETAG 004/2000 şi s-au realizat 
la Direcţia de construcţii din Ljubljana şi la Österreichisches Institut für Bautechnik din Viena.   
 

JUBIZOL 
S2/MP2/ML2/KS/S70 

 

 
1404 

JUB d.o.o. 
1262 Dol pri Ljubljani 28 

SLOVENIJA 
08 
 

1404-CPD-1039 
1404-CPD-1040 
1404-CPD-1041 
1404-CPD-1261 
1404-CPD-1332 

ETA 06/0008 
ETA 06/0013 
ETA 06/0114 
ETA 08/0013 
ETA 08/0236 

 
ETAG 004 

 
 

11. Alte informaţii 

Instrucţiunile tehnice din acest prospect se bazează pe experienţele noastre şi au drept scop obţinerea unor rezultate 
optime în utilizarea produsului. Nu ne asumăm nici o răspundere pentru daunele provocate de alegerea greşită, de 
utilizarea şi aplicarea necorespunzătoare a produsului. 
 
Această fişă tehnică modifică şi completează toate fişele anterioare, ne rezervăm dreptul de a face eventuale modificări 
şi completări ulterioare. 
 
Versiunea şi data ultimei modificări:  TRC-051/12-gru-tor, 21.09.2012 
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 
JUB kemična industrija d.o.o. 
Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani, SLOVENIJA 
tel.: (01) 588 41 00 h.c., (01) 588 42 17 prodaja,  
(01) 588 42 18 ali 080/15 56 svetovanje  
fax: (01) 588 42 50 prodaja 
e-mail: jub.info@jub.si 
spletna stran: www.jub.eu 

 


