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Adeziv pentru protecția manuală a decorațiunilor din 
polistiren 
 
Este un adeziv special folosit pentru învelirea, protecția 
manuală a elementelor decorative din polistiren EPS sau 
XPS pentru interior sau exterior, care nu au o forma 
liniară: rozete, coloane, baghete decorative arcuite, 
ancadramente ferestre, decorațiuni pentru fațade, 
statuete, console exterioare, litere si logouri 3D. 
Este un amestec dintre un liant polimeric și aditivi speciali, 
pe bază de apă care nu conține solvenți organici volatili. 
Se poate folosi atât pe exterior cât și pe interior. 
 
Instrucțiuni de utilizare 
 
Înainte de utilizare amestecați bine materialul cu un amestecător cu mâna sau cu un mixer 
la turație mică. Materialul se folosește fără diluare. Se aplică manual cu pensula sau cu un 
pistol pulverizator. După aplicarea DecorFlex, pe suprafața încă umedă, împrăștiați cu 
ajutorul unei site sau cu un pistol pulverizator adecvat, nisip din cuarț uscat, având 
granulația 0,2-0,4 mm. După uscare, îndepărtați cu o perie nisipul neaderat. Este de 
preferat ca această procedură să se repete de 3-5 ori, în scopul obținerii unei suprafețe cât 
mai rezistente. După terminarea procedurii spălați imediat toate uneltele cu apă de la 
robinet. 
 
Depozitare 
 
Depozitarea trebuie făcută în ambalajul original din fabrică, bine închis, la o temperatură 
situată între 10 și 40 °C. Astfel materialul își păstrează toate calitățile, timp de 12 luni de la 
data fabricației. Trebuie ferit de îngheț și de razele puternice ale soarelui. Nu este 
inflamabil. 
 
Măsuri de siguranța 
 
S2  A se feri de copii. 
S20 În timpul utilizarii e interzis a mânca sau bea. 
S24 A se evita contactul cu pielea. 
S25 Evitați intrarea produsului în ochi. 
S26 Dacă a intrat în ochi, spălați imediat cu apă din abundență și apelați la un medic 

specialist. 
S27 Hainele pătate trebuie date jos imediat. 
S28 Dacă materialul ajunge pe piele trebuie imediat spălat cu săpun și apă din abundență. 
S40 Podeaua și obiectele care s-au murdărit trebuie curățate cu apă și detergent. 
S45 În caz de accident sau stare de rău trebuie chemat un medic de urgență. Dacă e posibil 

arătați-i acestuia eticheta produsului. 
S46 În caz de înghițire apelați de urgență la un medic, arătați-i acestuia ambalajul Ii 

eticheta.
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Acoperire 
 
Se folosesc în jur de 250 g DecorFlex Premix pentru acoperirea unui m2 de polistiren în 3 
straturi. 
Aderă foarte bine atât la suprafețe organice cât și anorganice. 
 
 

Avantajele folosirii DecorFlex 
 

• Cu adezivul DecorFlex Premix și nisip cuarț puteți obține un înveliș 
rezistent pentru decorațiunile din polistiren EPS sau XPS pentru exterior 
sau interior. 

• Învelișul DecorFlex rămâne flexibil, de aceea rezistă la vicisitudinile vremii, 
la variații de temperatură. 

• Învelișul DecorFlex este tare, dur, rezistă la șocuri mecanice, vandalizări. 
• DecorFlex Premix se poate aplica pe obiecte având orice formă. 
• Suprafața obținută cu DecorFlex se poate vopsi ușor, este estetică. 
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