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POLYSOFT şi POLYLIQUID 

Produse economice pe bază de răşini poliesterice pentru lipirea şi etanşarea pietrei  
 

POLYSOFT şi POLYLIQUID sunt produse cu 2 componenţi, folosite pentru lipirea şi etanşarea pietrei naturale şi artificiale. Una 
din proprietăţile produsului POLYSOFT este faptul că, datorită consistenţei sale cremoase şi moi, poate fi folosit şi în cazu l 
lipirii pe suprafeţele verticale. POLYLIQUID este un produs lichid care poate fi folosit în special pentru umplerea găurilor şi a 
fisurilor mici ale suprafeţelor orizontale. POLYSOFT şi POLYLIQUID sunt puse la dispoziţie în următoarele culori: mieriu-
transparent, alb, negru, nuanţe de bej (calcar). 
 

POLYSOFT 

Proprietăţi: 
• Consistenţă moale, cremoasă • nu sunt fisuri mici • devine elastic în timpul amestecării • întărire rapidă (timpul de întărire 
al adezivilor transparenţi este de 10-12 minute la 20°C cu adăugarea a 2% întăritor, cel al adezivilor coloraţi este de 6-7 
minute la 20°C cu adăugarea a 2% întăritor) • poate fi bine prelucrat (şlefuire, găurire frezare) • caracteristici bune de 
polizare • aderenţă bună la piatra naturală şi artificială, chiar şi la temperaturi ridicate (70-80°C), în locuri puţin solicitate 
(100-110°C) • poate fi colorat cu concentrate lichide de colorare AKEMI. 
 
Domeniul de utilizare: 
Recomandat pentru lipirea pietrei naturale şi artificiale, pentru umplerea fisurilor şi a găurilor mai mari chiar şi în cazul 
suprafeţelor verticale. 
 

POLYLIQUID 

Proprietăţi: 
• stare lichidă • întărire rapidă (timpul de întărire al adezivilor transparenţi este de 10-12 minute la 20°C cu adăugarea a 2% 
întăritor, cel al adezivilor coloraţi este de 5-7 minute la 20°C cu adăugarea a 2% întăritor) • poate fi bine prelucrat (şlefuire, 
găurire frezare) • caracteristici bune de polizare • aderenţă bună la piatra naturală şi artificială, chiar şi la temperaturi 
ridicate (70-80°C), în locuri puţin solicitate (100-110°C) • poate fi colorat cu concentrate lichide de colorare AKEMI. 
 
Domeniul de utilizare: 
Recomandat pentru umplerea găurilor şi a fisurilor de dimensiuni mici şi mijlocii respectiv pentru lipiri pe suprafeţe 
orizontale. Se poate utiliza şi la întărirea pietrelor. 
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POLYSOFT  Greutate    Nr. art. 
transparent  1,05 kg     1 04 81 
   17,5 kg     1 04 59 
alb   1,65 kg     1 01 51 
   29,0 kg     1 04 52 
negru   1,65 kg     1 01 50 
   29,0 kg     1 04 53 
bej deschis  1,65 kg     1 01 53  
   29,0 kg     1 04 50 
bej închis  1,65 kg     1 01 52  
   29,0 kg     1 04 51 
bej extra închis  1,65 kg     1 01 59 
   29,0 kg     1 04 90 
 
 

POLYLIQUID  Greutate    Nr. art. 
transparent  1,05 kg     1 04 82 
   17,5 kg     1 04 58 
bej deschis  1,65 kg     1 01 57  
   29,0 kg     1 04 54 
bej închis  1,65 kg     1 01 56  
   29,0 kg     1 04 55 
bej extra închis  1,65 kg     1 01 58 
   29,0 kg     1 04 91 
 
Comanda culorilor sau cantităţilor diferite poate fi efectuată după cum urmează: 
 
POLYSOFT transparent  circa 300 kg 
POLYSOFT colorat  circa 430 kg 
POLYLIQUID transparent  circa 225 kg 
POLYLIQUID colorat  circa 315 kg 
 
Informaţii suplimentare se pot obţine din specificaţiile noastre. 
 


