
INSTA-STIK 
Adeziv profesional portabil  
pentru acoperişuri 

Adezivul pentru acoperişuri INSTA-STIKTM pentru profesionişti  

a fost conceput pentru fixarea plăcilor de izolare şi a membranelor 

hidroizolante polimerice dintr-un singur strat la o varietate  

de substraturi pe acoperişurile plate. Membranele dintr-un singur 

strat trebuie să fie căptuşite cu lână. Compatibilitatea acestor 

membrane cu orice strat adiacent trebuie dovedită. INSTA-STIK 

este oferit într-un recipient presurizat, portabil, care nu necesită  

nici o sursă exterioară de curent. Este un sistem cu aplicare  

la rece, adică rapid, uşor de utilizat şi cu aderenţă rapidă.

®™* Marcă înregistrată a societăţii The Dow Chemical Company („DOW”)  
şi a oricărei societăţi afiliate

Mod de utilizare a adezivului  
INSTA-STIK pentru acoperişuri
Înainte de a începe aplicarea adezivului INSTA-STIK pentru 
acoperişuri, asiguraţi-vă că: 
››› Substratul este curat şi uscat
››› Purtaţi ochelari şi mănuşi de protecţie 
 1• Îndepărtaţi cilindrul din cutie. Agitaţi bine timp de minimum  

 un minut, cu o mişcare laterală, înainte de a fixa furtunul.
 2•  Fixaţi racordul furtunului rotitor de la capătul furtunului  

 de aplicare la piesa filetată a valvei cilindrului.  
 După ce l-aţi fixat în modul corespunzător, strângeţi bine.

 3•  Asiguraţi-vă că  valva de declanşare din alamă  
 INCHIS/DESCHIS, fixată la furtunul de aplicare,  
 este în poziţia ÎNCHIS.

 4•  Fixaţi vergeaua cu filet dublu la valva de declanşare  
 ÎNCHIS/DESCHIS a furtunului de aplicare. Strângeţi cu mâna.

 5•  Deschideţi încet valva de la capătul cilindrului până ce aceasta  
 este complet deschisă. VERIFICAŢI DACĂ NU SUNT SCURGERI.  
 Dacă nu există scurgeri, INSTA-STIK poate fi aplicat.

 6•  Înainte de aplicarea adezivului pentru acoperişuri INSTA-STIK,  
 deplasaţi încet valva de declanşare ÎNCHIS/DESCHIS  
 spre poziţia DESCHIS.

  Debitul poate fi controlat de această valvă ÎNCHIS/DESCHIS. 
 7•  Cu aproximativ 5 secunde înainte să opriţi jetul INSTA-STIK,  

 închideţi valva ÎNCHIS/DESCHIS deplasând declanşatorul  
 către poziţia ÎNCHIS. Este normal ca o cantitate mică de adeziv  
 să se scurgă din ajutaj după închiderea valvei.

 8•  Pentru dimensiunile bilelor INSTA-STIK şi distanţe  
 consultaţi tabelul 1.

 9• La aplicarea adezivului INSTA-STIK, plăcile izolante trebuie  
 aşezate cap la cap cu  racorduri în zigzag în şiruri alternante.  
 Plasaţi placa peste bilele adezive într-un interval de trei minute.  
 Călcaţi imediat pe plăci pentru a răspândi bilele pentru a  
 stabili un contact maxim. Continuaţi să mergeţi pe plăcile  
 izolante la fiecare 5-7 minute până ce izolaţia este bine fixată,  
 de obicei după 20-45 de minute. 

 Notă: Umiditatea afectează direct timpul de uscare. În condiţii  
 de umiditate scăzută, trebuie să călcaţi peste plăcile izolante  
 mai des, până ce acestea sunt bine fixate.
 10• Atunci când este posibil,  bilele trebuie distribuite pe lărgimea  

 plăcilor izolante mai degrabă decât în lungime. 
 11• După golirea recipientului de INSTA-STIK fixaţi vergeaua şi  

 furtunul la un alt bidon de INSTA-STIK.
 Procedură: Închideţi valva recipientului, deschideţi valva   

ÎNCHIS/DESCHIS a declanşatorului pentru a elibera presiunea  
reziduală. Purtând mănuşi şi ochelari de protecţie, desfaceţi   
racordul furtunului rotitor de la recipient şi montaţi-l la  
un alt ecipient. Aplicaţi imediat adeziv INSTA-STIK. 

 12• Înainte de eliminare, bidonul gol trebuie plasat cu susul  
 în jos în cutie iar valva trebuie deschisă pentru a elibera  
 presiunea reziduală. 

Adezivul pentru acoperişuri INSTA-STIK  

este compatibil cu următoarele plăci izolante:

››› Plăci din pânză de sticlă

››› Plăci cu suprafaţa din pâslă bituminoasă

››› Plăci din fibre de piatră 

››› Plăci din polistiren extrudat (XPS)

››› Plăci din polistiren expandat (EPS)

››› Plăci izolante din sticlă celulară

››› Plăci izolante din plută

››› Plăci din fibre de lemn

Adezivul pentru acoperişuri INSTA-STIK  

este compatibil cu următoarele tipuri de substrat:

››› Plăci impermeabile conglomerate din bucăţi de lemn (plăci OSB)

››› Membrane bituminoase acoperite cu nisip pe acoperişurile  

 plate existente  

››› Asfalt turnat

››› Plăci de beton

››› Plăci de metal galvanizat

››› Placaj

Dispozitivul de aplicare cu mai multe bile

Pe platforme de acoperişuri cu puţine penetraţii sau obstacole,  

INSTA-STIK poate fi aplicat din abundenţă cu ajutorul dispozitivului  

de aplicare cu mai multe bile (MBA-28). 

Observaţii importante:

În general, dar în special pentru plăcile de metal galvanizat, 

suprafeţele trebuie să nu prezinte urme de ulei şi unsori. Înainte de 

montare, capacitatea acoperişului de a rezista la sarcinile vântului 

trebuie estimată în conformitate cu cerinţele naţionale. Pentru 

informaţii legate de compatibilitatea adezivului pentru acoperişuri 

INSTA-STIK cu alte materiale de construcţie şi substraturi decât cele 

menţionate, adresaţi-vă biroului Dow sau distribuitorului local de 

produse INSTA-STIK. În general, compatibilitatea dintre aderenţa 

straturilor adiacente şi adezivele pentru acoperişuri INSTA-STIK 

trebuie să fie dovedită de producătorii straturilor. 
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Notă:
Informaţiile şi datele din această broşură nu reprezintă condiţiile de vânzare exacte. 
Caracteristicile produselor menţionate pot varia. Informaţiile din acest document 
au fost furnizate cu bună credinţă. Ele nu implică însă răspunderea, garanţia sau 
asigurarea cu privire la funcţionarea produsului. Este răspunderea cumpărătorului 
să stabilească dacă aceste produse sunt adecvate pentru aplicarea dorită şi să 
se asigure că locul şi metoda aplicării sunt conforme legislaţiei în vigoare. Prin 
prezentul document, nu se acordă nici o licenţă pentru utilizarea brevetelor sau 
altor drepturi de proprietate intelectuală sau industrială. Dacă achiziţionaţi produse 
Dow, vă recomandăm să respectaţi cele mai recente sugestii şi reguli de folosire.

Tabelul 1 - Aplicarea adezivului INSTA-STIK  
pentru �xarea plăcilor izolante 
Datorită faptului că presiunile exercitate de vânt sunt mai mari  

în zonele perimetrului, este recomandat să efectuaţi o fixare mai  

solidă în acea zonă. Tabelul 1 oferă informaţii despre dimensiunile  

şi distanţele dintre bilele INSTA-STIK.

Înălţimea clădirii 
(m)

Înălţimea 
parapetului 

(mm)

Perimetrului
lărgimea benzii 

(m)

Distanţa
(mm)

la perimetru

Distanţa (mm)
în zona centrală
a acoperişului

0-6,0 0-600 
600+

1,0 0 150 
300

300 
300

6,0-12,5 0-600
600-1200

1200+

2,0 
1,0 0

150 
150 
300

300 
300 
300

12,5-21,5 0-600
600-1200

1200+

3,0 
2,0 
1,0

150 
150 
150

300 
300 
300

21,50-30,50 0-600
600-1200

1200+

4,0 
3,0 
3,0

150 
150 
150

300 
300 
300

Zona de acoperire este de aproximativ 100 de m2 de izolaţie pentru fiecare 
recipient de INSTA-STIK pentru bile de lărgimi între 19 şi 25mm, la distanţe  
de 300 de mm. Pe baza unei forţe de legătură a adezivului de 1,5 kN/m  
pe lungime de bilă (19-25 mm lărgime) între substrat şi izolaţie.

Tabelul 2 - aplicarea adezivului INSTA-STIK  
pentru �xarea membranelor căptușite cu lână

Înălţimea clădirii 
(m)

Înălţimea 
parapetului 

(mm)

Perimetrului
lărgimea benzii 

(m)

Banda de bile 
pe perimetru

Distanţa (mm)
în zona centrală
a acoperişului

0-6,0 0-600 
600+

1,0 0 150 
200

200 
200

6,0-12,5 0-600
600-1200

1200+

2,0 
1,0

0

150 
150 
200

200 
200 
200

12,5-21,5 0-600
600-1200

1200+

3,0 
2,0 
1,0

150 
150 
150

200 
200 
200

21,50-30,50 0-600
600-1200

1200+

4,0 
3,0 
3,0

150 
150 
150

200 
200 
200

Zona de acoperire este de 100 de m2 de membrană pe  recipient de INSTA-STIK, 
cu mărgele de 19-25 mm, la distanţe de 200 mm.  
Tabelul este alcătuit pe baza testelor făcute în Europa pe membrane căptuşite 
cu lână. Rapoartele de test sunt disponibile la cerere.

Caracteristici şi avantaje ale adezivului pentru  

acoperişuri INSTA-STIK 

››› Rapid, curat şi uşor de aplicat

››› Oferă o aderenţă bună şi rapidă

››› Necesită puţin timp de pregătire - încălzirea nu este necesară

››› Nu este nevoie de amorsă

››› Siguranţă în utilizare – fără risc de incendiu 

››› Curăţenie în timpul utilizării – fără fum, fără praf 

››› Substratul nu este deteriorat de fixările mecanice

››› Fără poduri termice

››› Fără dispozitive de fixare vizibile pe partea inferioară a substratului

››› Randament ridicat: bidonul INSTA-STIK lipeşte suprafeţe  

de până la 100 de m2

››› INSTA-STIK poate fi folosit pentru substraturi verticale (ex. releveuri) 

››› Aplicare controlată datorită utilizării vergelei, un dispozitiv  

de aplicare profesional

Recomandări suplimentare

››› Stocare la temperaturi între +15°C şi +30°C pentru a obţine  

cele mai bune rezultate. 

››› Temperatura ambientă şi a substratului: de la +5°C la +40°C

››› Între utilizări (inclusiv în timpul nopţii), aşezaţi INSTA-STIK  în poziţie 

verticală, lăsaţi valva de la capătul recipientului deschisă şi închideţi 

valva ÎNCHIS/DESCHIS, lăsând o cantitate de adeziv pe furtun.  

Păstraţi-l într-un loc sigur.

››› Dacă vârful vergelei se blochează, tăiaţi aproximativ 10-25 de mm 

pentru deblocarea acestuia. 

››› Înainte de eliminare, presiunea trebuie evacuată în totalitate  

din cilindru. După aceasta, bidonul devine unul dintre deşeurile  

de oţel obişnuite în cimitirele de fier vechi.  

››› Densitatea minimă a oţelului din plăcile de metal: 0,7 mm.
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