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Adezivi industria lemnului : 

 
-Polivinilici mono si bicomponenti , rezistenti la apa in clasele D2,D3 si D4 

-Ureo-formaldehidici  mono si bicomponenti  
-Hot-melt  
-Poliuretanici 
-Neoprenici 
-Pentru montaj parchet 
-Chituri reparatii defecte ale lemnului 
-Vaselina protectie platane prese 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ADEZIVI POLIVINILICI 

 

Protovil XR45 : Adeziv pe baza de polivinil acetat in dispersie apoasa potrivit pentru 

incleierea lemnului de esenta moale / lemn de esenta moale , laminat / PAL . Este tipic pentru 

industria mobilei si pentru timplarie in general. In particular este folosibil pentru constructia 

ramelor pentru living room-uri datorita puterii mari de incleiere si a timpului deschis lung. 

Protovil XR 50 : Adeziv pe baza de rasina sintetica in dispersie apoasa , creat pentru 
incleierea lemnului dur cu lemn dur . Este potrivit si pentru incleierea lemnului de esenta moale. 
Specific pentru productia de banci mese , elemente din lemn tare etc. La aplicare prezinta 
calitati deosebite de intindere pe suprafetele de incleiat si timpi deschisi lungi fapte ce confera o 
utilizare a sa foarte practica.Caracteristicile sale specifice ale incleierii sint : rezistenta mecanica 
mare , rezistenta la temperatura si rezistenta la contactul cu colorantii sau solventii nitro. 

Protovil VP420 : Adeziv pe baza de polivinil acetat in dispersie apoasa , cu linie de 
incleiere transparenta , utilizat la incleierea lemnului , plasticului laminat si MDF pe prese la cald 
si la rece. Datorita proprietatilor sale este utilizat la incleierea unor materiale ca plastic laminat , 
melamina , panouri din fibre , lemn cu densitate medie pe prese calde sau la rece. 

 
Protovil R84 : Adeziv pe baza de acetat polivinilic in dispersie apoasa . A fost realizat 

pentru incleierea esentelor tari de lamn : fag / stejar , frasin / artar si altele , in scopul de a se 

produce panouri masive , usi si ferestre , montajul scaunelor , productia de coloane si topuri 

pentru mese. 

Protovil R94 : Adeziv realizat pe baza de rasini valoroase in dispersie apoasa , cu prestatii 

constante , potrivit sa incleieze esente tari de lemn intre ele : fag / fag ; stejar / stejar sau artar / 

artar. Deasemenea se utilizeaza atit pentru productie de scaune sau a partilor de scaune cit si 

pentru alte operatii de montaj din industria lemnului.Rezultatele sale excelente il recomanda ca 

foarte potrivit la incleierea scaunelor , lemnului masiv , partilor de mobila si mai mult decit atit 

poate fi folosit in industria mobilei pentru incleieri ultra rapide pe prese calde , CIF sau la rece 
pentru productia de elemente curbate din lemn masiv. Formula sa speciala permite incleierea 

lemnului exotic ca de exemplu Iroko. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Protovil BA/3  : Adeziv pe baza de acetat de polivinil in dispersie apoasa cu calitati 
ridicate , studiat in mod deosebit pentru a realiza incleieri rezistente atit la apa conform normelor 
EN 204 grupa D3 cit si la temperatura conform normelor WATT 91. 

Domenii de utilizare:  

-Parchet prefabricat 
-Usi si ferestre 
-Parti de mobilier pentru baie 
-Parti de bucatarii modulare 
-Blaturi superioare pentru mobila 

-Incleieri de lemn cu lemn sau lemn cu sectiuni rulate la care se cere o buna 
rezistenta la apa 
 

Protovil VP244/2C : Adeziv pe baza de polivinil acetat in dispersie apoasa , bi-

component  care presupune adaugarea catalizatorului CTZ A20 in proportie de 5% ceea ce da 

rezistenta la apa in clasa DIN EN 204 – D4. Adaugarea de catalizator CTZ A.16 in proportie de 

5% conduce la o rezistenta la apa cf clasei DIN EN 204 D3 , produs certificat in laboratorul 

de la ROSENHEIM - GERMANIA 

 

Protovil D4 : Adeziv pe baza de acetat de polivinil in dispersie apoasa , cu prestatii 

deosebite , studiat in mod deosebit pentru realizarea de incleieri rezistente la apa conform 

normelor EN 204-205 grupa D4 , produs certificat in laboratorul de la ROSENHEIM – 

GERMANIA si la Institutul National al Lemnului Bucuresti 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ADEZIVI UREO-FORMALDEHIDICI 

 

Protodur 303HF/E1 : Adeziv ureic praf autointaritor cu reactie medie , creat special 

pentru incleieri pe prese CIF sau incleieri pe prese la cald. Caracterizat de un scazut continut de 

formaldehida se incadreaza in clasa E1 conform EN 717-2/94. 

 Protodur 308 HF: Adeziv ureo-formaldehidic praf , autointaritor  cu reactie rapida , potrivt 

pentru incleieri rapide.Este recomandat indeosebi incleierilor materialelor lemnoase pe prese cu 

inalta frecventa sau  la cald 

 Protodur 318HF: Adeziv ureo-formaldehidic praf cu reactie rapida potrivit pentru incleieri 

rapide. Potrivit pentru incleieri pe prese cu curenti de inalta frecventa , la cald si chiar la rece. 

Protodur 126/2C : Rasina ureica pura , praf , mediu-rapida , cu intaritor separat , folosita 

pentru fabricarea pe prese la cald , a placajului , usilor celulare sau elementelor curbate . Poate 

fi folosita atit pe prese calde cit si CIF. Recomandata in mod special pentru incleieri unde se 

solicita o emisie scazuta de formaldehida. 

Protodur 128/2C : Rasina ureica pura rapida , sub forma de praf , cu intaritor separat 

utilizata pentru fabricarea prin presare la cald sau CIF a produselor din lemn ca panouri masive 

, placaj , elemente curbate din furnir. 

Melosynt 2000/2C: este un adeziv pe baza de melamino-ureoformaldehidica ce, prin 
adaugarea catalizatorului , este ideal pentru fabricareea de produse unde este necesara o 
importanta rezistenta la actiunea agentilor atmosferici (ex. Panouri , cofraje sau placaj pentru uz 
maritim) sau elasticitate a incleierii. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ADEZIVI DE TOPIRE 

 

Protostik 5100 : Adeziv termofuzibil , pentru masini automate , de uz general pentru 

incleierea canturilor din lemn , laminat , hirtie pe panouri din lemn , PAL sau MDF . Este potrivit 

si pentru preadezivarea canturilor. 

Protostik 5400 : Adeziv termofuzibil pe baza de EVA utilizat pe masini automate de 

cantuit. Este potrivit pentru utilizari generale si pentru inclierea urmatoarelor tipuri de materiale : 

furnir , hirtie , melamina , poliester PVC tratat cu primer. 

Protostik 6250 : Adeziv termofuzibil pe baza de EVA , adeziv solid de lipire potrivit pentru 

PVC , canturi ABS  si hirtie impregnata de grosimi mici . folosit pentru bordurari , piese curbate 

sau cu anumita forma prin depunerea pe cant si cu lipire imediata . 

Protostik 6508:Adeziv universal transparent pe baza de copolimeri de EVA destinat 

masinilor de cantuit. Este un adeziv termofuzibil cu un timp deschis lung , potrivit pentru 

realizarea de linii de incleiere neutre si transparente . Adeziunea sa ridicata il recomanda pentru 

incleieri de inalta dificultate a canturilor cu materiale ca PVC , ABS ,polistiren tratate cu primer . 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ADEZIVI POLIURETANICI 

 

Xilobond T : Este un adeziv transparent pe baza de rasini poliuretanice capabil sa 

incleieze intre ele materiale ca : lemn / lemn ; lemn / materiale izolante etc. 
Indicat in mod special pentru incleierea de piese din lemn supuse la umiditate ca grinzi lamelare 
portante , panouri lamelare , usi si ferestre pentru exterior . 

 

Protopur PN : este un adeziv special cu priza rapida ce da nastere la incleieri puternice pe 
urmatoarele materiale : ornamente de lemn / lemn finisat ; ornamente de poliuretan / lemn 
finisat si poliuretan ; lemn / lemn innobilat. 

 

Idropur 8500 2C : Adeziv in dispersie apoasa pe baza poliuretanica specific incleierii,prin 

intermediul preselor cu membrana sau pneumatice , pe suprafete lemnoase , a laminatelor 

termoplastice primerizate . Pentru ca incleierea sa aiba rezistenta termica si la apa adezivul se 

va utiliza cu catalizatorul CTZF.200 sau CTZF.500 in proportie de 3-5%. Caracteristici 

particulare ale acestui adeziv sint : reactivarea usoara , puterea de lipire imediata ,buna 

rezistenta termica finala a incleierii  

 

 

ADEZIVI NEOPRENICI 

 

Protopren 210 Spray : Adeziv elastomeric cu viscozitate scazuta , ce se aplica prin 

pulverizare. Potrivit pentru lipirea spumei poliuretanice cu ea insasi , cu lemn sau textile. Se 
foloseste la fabricarea mobilei tapitate. Are o mare putere de adeziune si lipire. Odata uscat 
ramine moale si nu formeaza crusta. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ADEZIVI PENTRU PARCHET 

 

Purocem 91/2c :Adeziv bicomponent cu raport de amestec de 11,25 kg. parte “A” si 1,25 

kg. parte “B”, lipsit de apa pe baza de rasini nobile ideal pentru incleierea parchetului de lemn 

de orice tip pe pardoseli neabsorbante  sau absorbante  dar cu un nivel de umiditate nu mai 

mare de 2,5% . Incleiaza perfect chiar si lemn prelacuit pe pardoseli din marmura,mozaic , etc. 

Poate  incleia material plastic pe metal, metal + metal, etc. 

Protovil Parquet PQ  : Adeziv special , ideal pentru incleierea parchetului din lemn pe 
ciment sau alte materiale absorbante  Da nastere unor incleieri elastice si foarte tenace. 
Specific pentru parchet din legno cu structura tip mozaic. 

Protovil PQ Rapid : Adeziv pe baza de rasini speciale indicat in mod deosebit pentru 

montajul parchetului si a mozaicului din lemn pe suprafete de ciment , greis sau anhidryte. Se 

distinge printr-un continut ridicat de rezidu sec si printr-o viteza mare de reactie. 

Protovil PQ Extra : Adeziv universal in dispersie apoasa , cu continut ridicat de rezidu sec 

, destinat incleierii parchetului clasic masiv pe suprafete din beton cu o umiditate masurata cu 

umidometru precis de max 3%. 

MATERIALE AUXILIARE PENTRU MONTAJ PARCHET 

Cemeplast : Aditiv lichid cu actiune fluidificanta ideeal pentru consolidarea pardoselilor pe 
baza de ciment si pentru prevenirea sfarimitarii acesteia. 

Primer Isolpur : Rasina monocomponenta , pe baza de solvent ,cu actiune 

impermeabilizanta. 

Solvente 4005 : solvent pentru diluarea Primer Isolpur 



 

 

 

 

 

 

MATERIALE AUXILIARE 

     

Albastuk : Chituri monocomponente pe baza de apa. Sunt produse in gama de culori a 

celor mai utilizate esente de lemn si sunt destinate corectarii micilor defecte ale lemnului. 

 

Pressoil : Vaselina vegetala , moale , solubila in apa si destinata curatarii si protectiei 

suprafetelor preselor si melaminei contra adezivilor. 

 

Gommasan : Preparat destinat protectiei rolelor masinilor de aplicat adezivi . 

 

Aquastop : Solutie apoasa de protectie creata pe baza de rasini rezistente la apa si 

utilizabila pentru realizarea unei pelicule protectoare impotriva umiditatii. 

 

 

 

 

 

 

 

 


