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PREZENTARE, UTILIZARI
Urelit ® P este o răsină ureo-formaldehidica utilizata în îndustria lemnului, cu putere de lipire superioara,
cu priza la cald. Sunt produse doua sorturi, PN si PS.
Sortul PN se foloseste la fabricarea placajului si panelului, la furniruirea panourilor (PAL, placaj, panel,
MDF, PFL, lemn masiv) la fabricarea binalelor, la fabricarea panourilor din cherestea si a altor structuri
din lemn.
Sortul PS se utilizeaza la fabricarea plăcilor din aschii de lemn (PAL).
CONDITII TEHNICE DE CALITATE
Denumirea caracteristicii

UM

Aspect
Densitate la 20 ºC
Vascozitate dinamica la 20C
Substanta solida, 2 h la 120˚C
pH, la 20 ºC
Formaldehida libera, max.
Rezistenta încleierii la forfecare:
- în stare uscata, min.
- dupa imersiune în apa timp de 24 h, min
Timp de gelifiere la 100C, max.

3
g/cm
mPa s
%
%
N / mm

Conditii de admisibilitate
Sort PN
Sort PS
lichid vascos, opalescent
1,28  0,05
1000 - 2500
400 - 900
65  2
7,5  0,5
0,90
2

secunde

8
4
60

Metode de încercare

vizual
STAS 35-81
STAS 117-87
SR 6643-96
SR 6643-96
SR 6643-96
SR 6643-96

SR 6643-96
STAS, SR –Standard romanesc

AMBALARE, DEPOZITARE, TRANSPORT
Se depoziteaza în rezervoare sau ambalajele în care se livreaza, în locuri ferite de razele solare si
de surse de caldura, la temperaturi cuprinse între 5°- 20°C. Se recomanda agitarea produsului în
timpul depozitarii.
Se livreaza în autocisterne izolate termic si/sau în ambalaje de plastic sau metalice, curate, cu
închidere etansa, prevazute cu sistem de prindere a sigiliilor.
Ambalarea, marcarea si etichetarea se efectueaza în conformitate cu reglementarile legale privind
substantele si preparatele chimice periculoase.
Depozitarea în ambalaje necuratate, fara agitare si la temperaturi neconforme cu prezenta Fisa
Tehnica duce la degradarea produsului.
RID/ADR/ADN : fara restrictii
MASURI DE SIGURANTA
Manipularea produsului trebuie efectuata numai de catre personal instruit si dotat cu echipament de
protectie corespunzator.
Inainte de utilizarea produsului consultati fisa cu date de securitate.
TERMEN DE GARANTIE
Termenul de garantie al produsului este de 45 de zile de la data fabricatiei cu respectarea de catre
transportator a conditiilor de transport si depozitare, prevazute mai sus.
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