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FIŞĂ TEHNICĂ 

 
DESCRIERE 

CIANO CG4 este un adeziv instant, monocomponent, cu întărire rapidă pe bază de etil cianoacrilat. 
 
 
DOMENIILE DE APLICAłIE 

CIANO CG4 este adecvat pentru suprafeŃele poroase şi neregulate.  
ConsistenŃa sa în gel opreşte picurarea pe suprafeŃele verticale.  
Polietilena, polipropilena, politetrafluoretilena (PTFE) necesită tratament în prealabil şi/sau adeziv CIANO 
2100. FaceŃi trimitere la departamentul nostru tehnic. 
 

DATE TEHNICE 

 

AVERTISMENT 

Aspect înainte de întărire Gel tixotropic transparent spre uşor gălbui De asemenea 
consultaŃi MSDS-ul 

produsului Aspect după întărire Dur, transparent 

Miros Puternic, caracteristic 

 

Vâscozitatea la 25ºC 

Brookfield RVT / creştere de 7 / 2 rpm : 150,000 ± 
50,000 mPa.s 
Brookfield RVT / creştere de 7 / 20 rpm : 25,000 ± 
5,000 mPa.s 

Densitatea la 25ºC 1.10 ± 0.02 

Solubilitate Metiletilcetona (MEK), acetonă, nitrometan 

InterstiŃiul maxim de aplicare 0.40 mm 

Viteza de fixare pe oŃel Maxim 25 sec. 

Viteza de fixare pe acrilice Maxim 30 sec. 
RezistenŃa de rupere la întindere oŃel/oŃel după 
24h 

Minim 100 daN/cm2 

RezistenŃa la temperaturi de la -50 până la +80 ºC 
RezistenŃa finală după 2 săptămâni de imersiune 
în petrol lampant la 20ºC  84% 

RezistenŃa finală după 2 săptămâni de imersiune 
etilenglicol la 20ºC 72% 

RezistenŃa finală după 2 săptămâni de imersiune 
în apă la 20ºC 

56% 

RezistenŃa finală după 2 săptămâni de imersiune 
în acid clorhidric la 10% la 20ºC 60% 

 
INSTRUCłIUNI DE UTILIZARE 

Pregătirea substraturilor: 
 
CurăŃaŃi şi uscaŃi părŃile, îndepărtând praful şi degresând. 
 
AplicaŃie: 
 
Înainte de utilizare, CIANO CG4 trebuie să ajungă la temperatura camerei. 
AplicaŃi cantitatea necesară de adeziv pe una dintre suprafeŃe, lăsând un strat subŃire când îmbinaŃi părŃile. Cu 
cât stratul este mai subŃire, cu atât îmbinarea este mai bună. 
AsamblaŃi imediat. 
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DEPOZITARE ŞI TERMENUL DE VALABILITATE 
14 luni la 25ºC în ambalaje originale bine închise. 
Păstrarea produsului la o temperatură sub +5ºC poate extinde termenul de valabilitate al acestuia. 
  
 
AMBALAREA 

Cutii care conŃin 24 de tuburi metalice, fiecare conŃinând 20 de grame. 
 
 
SECURITATE 

Lipeşte pielea şi ochii în cateva secunde. 
Iritant. ConsultaŃi fişa de securitate a produsului, înainte de utlizare.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datele tehnice conŃinute în prezentul document se bazează pe cunoştinŃele şi pe experienŃele noastre proprii şi nu putem fi traşi la 
răspundere pentru orice erori, inexactităŃi, omisiuni sau greşeli de editare, ce pot rezulta din schimbări sau cercetări tehnologice, de la 
data publicării acestui document şi până la data achiziŃionării produsului.  
Înainte de utilizarea produsului, utlizatorul ar trebui să efectueze orice teste sau probe necesare, pentru a se asigura că produsul este 
potrivit/adecvat pentru aplicaŃia destinată. În plus, toŃi utilizatorii ar trebui să contacteze vânzătorul sau producătorul produsului pentru 
informaŃii tehnice suplimentare privind întrebuinŃarea lui, dacă ei consideră că informaŃiile pe care le deŃin trebuie clarificate în orice fel, 
indiferent dacă este destinat utilizării normale sau unei aplicaŃii specifice.  
GaranŃia noastră decurge din contextul numeroaselor reglementări şi dispoziŃii legale, a standardelor profesionale curente şi în 
conformitate cu stipulaŃiile expuse în condiŃiile noastre generale de vânzări. 
InformaŃiile detaliate în prezenta Fişă Tehnică sunt oferite în loc de indicaŃii şi nu sunt exhaustive. Aceleaşi detalii se aplică oricăror 
informaŃii furnizate verbal, prin telefon, oricăror clienŃi viitori sau actuali. 


