
FOLOSIȚI PRODUSUL X-TREME
ÎN LUCRĂRILE/ACTIVITATEA DE ZI CU ZI



SPUMĂ ADEZIVĂ 
X-TREME

ACOPERIREA SUPRAFEȚELOR 
NEUNIFORME

Încă mai utilizați șuruburi sau mortar pentru 
a fixa panourile de gips-carton? Spuma adezivă Berner 
X-TREME vă poate ajuta să faceți acest lucru.

IZOLARE

Panourile izolatoare pot fi atașate cu ușurință pe 
pereții și tavanele de beton folosind spuma adezivă 
Berner X-TREME.

FIXAREA ELEMENTELOR 
ORIZONTALE

Instalarea pervazurilor pe beton se face în mare 
parte cu un adeziv de montaj, dar spuma adezivă 
X-TREME fixează, nivelează suprafețele neuniforme 
și totodată izolează. Nu sunt necesare lucrări 
prealabile! 

FIXAREA ELEMENTELOR 
DECORATIVE

Indiferent dacă trebuie să fixați elemente decorative ușoare 
sau grele, spuma adezivă Berner X-TREME fixează orice!

X
SPUMĂ 
ADEZIVĂ
X-TREME

Căutați un produs care să facă față tuturor provocărilor cu care vă confruntați? Berner a creat 
o soluție inovatoare de adeziv care este echivalentul a 25 kg de adeziv pudră și ~ 12 l de 
apă. Soluția este pregătită pentru utilizare, fără a fi necesară amestecarea prealabilă cu apă, 
evitându-se astfel problemele de stocare și transport al sacilor grei. Vă prezentăm spuma 
adezivă Berner X-TREME! 

Utilizare universală: Spuma adezivă X-TREME poate fi utilizată în scopuri diverse, cum ar fi acoperirea 
suprafețelor neuniforme, fixarea elementelor orizontale, izolații interioare și exterioare sau fixarea 
elementelor decorative.

750 ml

Art. 420663

 Rapidă și puternică
  Utilizare universală în diverse  

lucrări 
  Mod de lucru mai curat și mai ușor, 

comparativ cu soluțiile tradiționale
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 Denumirea produsului Spumă adezivă 
X-TREME

Spumă adezivă 
acoperiș plat

Spumă adezivă  
pentru panouri

Soluție Berner pentru Cea mai rapidă fixare 
pentru diverse lucrări 

Fixarea panourilor 
izolatoare pe 

acoperișuri plate – 
aspirație la vânt testată

Fixarea panourilor 
izolatoare pe  

zidurile exterioare 
-

Cantitate 750 ml 800 ml 750 ml

Scopul utilizării

Fixarea izolațiilor în 
pivnițe, plăcilor de  

gips-c. și plăcilor OSB. 
Fixări orizontale, cum  

ar fi pervazurile 
ferestrelor  

și lucrările mici de 
zidărie fără sarcini.

Lipirea pe termen lung 
a panourilor izolatoare 

pe căpriori. Fixarea 
membranelor de 

acoperiș pe materiale 
termoizolante în zona 

acoperișului plat. 
Conform ETAG006

Lipirea panourilor 
termoizolante exterioare 

din polistiren  
(EPS, EPS-P, XPS), spumă 

poliuretanică rigidă  
(PUR/PIR), panourilor 
din fibră minerală și 

îmbinărilor de umplere 
între plăcile izolatoare. 

Conform ETAG004-2000 

-
-

-
-

-

Randament ridicat >40 rm >30 rm >30 rm –

Timp de asamblare* 1 – 2 min. < 8 min. < 10 min.

Timp de reglare  
a poziției* < 5 min. < 10 min. < 20 min.

Timp de tăiere* 10 min. 20 – 40 min. 20 – 40 min.

Timp de întărire* ~120 min. /24 h 
(completă)

~85 min. /24 h 
(completă)

80 – 100 min. /5 – 24 h 
(completă)

-
-

Rezistență la forfecare 4,9 N/mm² – – –

Temperatură de 
utilizare Între 0 și +35 °C. Între 5 și +30 °C. Între 5 și +35 °C.

Temperatură recipient Între 5 și +35 °C. Între 10 și +25 °C. Între 5 și +30 °C.

Clasa de rezistență la 
foc (DIN 4102) B2/B3 B1 B1

Certificări

EC1+
A+
M1
KOT

EC1+ EC1+
-

Limitări Nu este potrivită pentru 
PE, PP, PA, PTFE, siliconi –

Nu este potrivită pentru 
PE, PP, PC, PMMA, PTFE, 
materiale plastice moi, 
neopren și substraturi 

bituminoase

-
-
-
-

* Timpul de întărire a spumelor este în funcție de condițiile de mediu, precum umiditatea și temperatura

URMĂRIȚI 
VIDEOCLIPUL

ÎNCERCAȚI SPUMA ADEZIVĂ  
X-TREME
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Cu siguranță există și alte modalități de a efectua lucrarea! De exemplu, folosirea ancorelor pentru fixarea gips-
cartonului, dar aveți nevoie de material și timp suplimentar pentru găurire și fixare! Acest lucru se realizează 
cu costuri mai mari. O altă modalitate ar fi să folosiți alte spume adezive, dar timpul mai lung de formare 
a peliculei este de 5 ori mai mare, înainte de a putea monta panoul de gips-carton.

Da, puteți folosi alte spume adezive, dar timpul de formare a peliculei este de 5 ori mai mare înainte de 
a putea fi montat ceva pe perete. Unele nu au nici capacitatea de umplere a golurilor, pe care o are spuma 
adezivă X-TREME! Alternativa ideală pentru fixarea mecanică și mortare.

EXPRESSdrill cu 
șurub 

Art. 005205-100

Carotă BIM 68 cm  
Art. 371728

Șurub pentru rigips
3,5X 35 PHO
Art. 560863

Cuțit pentru rigips  
160 mm

Art. 076367 

Pânză de ferăstrău 
Recipro Specialline 

Window
Art. 363706

Dop TMfix Mini 
Art. 113975-20

Pistol pentru spumă 
PU PREMIUM 

Art. 198583

Bloc de vitrare  
20 x 5 mm verde 

Art. 003222-1000 

PRODUSE ASOCIATE PRODUSE ASOCIATE

ACOPERIREA SUPRAFEȚELOR 
NEUNIFORME

FIXAREA ELEMENTELOR 
ORIZONTALE

RENOVAREA PEREȚILOR CU PLĂCI DE GIPS-CARTON

Întâmpinați timpi mai mari de așteptare atunci când amestecați mortarul, îl aplicați și așteptați cel puțin 1 zi înainte 
de a putea continua lucrarea de renovare? Aceste vremuri aparțin trecutului! Cu spuma adezivă X-TREME trebuie 
doar să îndepărtați praful și piesele slăbite și să agitați recipientul timp de 20 de secunde. Aplicați o dungă de 2-3 cm 
în jurul perimetrului plăcii de gips-carton și în valuri în zig-zag pe mijloc. Lăsați spuma să înceapă să se întărească timp de 
1 min înainte de a monta placa de gips-carton. Asigurați-vă că distanța dintre perete și placă nu este mai mare de 1 cm; 
în caz contrar, poate apărea dilatarea spumei. Lăsați spuma să se întărească doar 60 de minute. 

LIPIREA ÎN LOC DE MONTAREA CU MORTAR PENTRU FIXĂRILE ORIZONTALE

Încă mai transportați saci grei de mortar de 25 kg la locul renovării, pentru a construi pereți fără sarcină sau pentru a fixa 
pervazurile ferestrelor? Soluția ușoară este aici! Ambalată în cutii ușoare de 750 ml, spuma adezivă X-TREME vă ajută să 
faceți același lucru, chiar mai rapid. Economisiți timp în faza de pregătire și fixare: aplicați in linii de perle și poziționați 
cărămida sau pervazul, nivelați și puneți cărămida următoare deasupra sau pentru pervazul ferestrei aplicați balast și 
echilibrați cel puțin 60 de minute. Dimensiunea recomandată a cordoanelor: 2-3 cm pentru AACC; 5-6 cm pentru blocuri 
ceramice cu spații goale.
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În trecut, izolația se efectua cu fibră de sticlă acoperită cu hârtie, dar deseori această izolație permitea trecerea 
vaporilor de apă. Într-un subsol cu umezeală, niciun client nu va fi mulțumit, deci adoptați o metodă inteligentă 
și utilizați noile panouri izolante cu spumă. Acestea oferă o protecție excelentă împotriva vaporilor și prin 
lipirea lor de perete cu spuma adezivă X-TREME lucrarea se încheie în câteva minute!

Probabil ați utilizat și alți adezivi de montare în trecut, dar vă puteți convinge singur de eficiența spumei 
adezive X-TREME. Aveți mai multă flexibilitate deoarece puteți corecta poziția elementului lipit timp 
de 5 minute. Fixați temporar în poziție până când apare aderența.

Mască pentru praf fin 
FFP2 cu supapă

Art. 519397

Pânză de ferăstrău 
Specialline Wave

Art. 372381

Șurub pentru lemn 
EASYfast WH TX 40

Art. 405619

Pistol pentru silicon 
Gun TOP  

Art. 332191 

BERNERfix Speed
Art. 044197

UNIVERSALfix 
polietilenă (PE)

Art. 175556

Klettschleifscheibe 
UNIline UNIline

Art. 118116

Mănuși de protecție 
Flexus EN 420 

Art. 152823 

PRODUSE ASOCIATE PRODUSE ASOCIATE

IZOLARE FIXAREA ELEMENTELOR 
DECORATIVE

IZOLAREA INTERIOARĂ PENTRU EFICIENȚĂ ENERGETICĂ

Cel mai rentabil mod pentru clientul dvs. de a-și izola subsolul este prin adăugarea panourilor izolatoare în interior. 
Aceste panouri pot fi lipite cu ușurință pe pereții de beton folosind spuma adezivă X-TREME. Tăiați panourile la 
dimensiune, aplicați spuma pe perimetru și în zig-zag în interior, acoperind mai mult de 5 % din suprafață. Așteptați 
1 minut înainte de poziționare și aplicați panoul în 5 minute. Sprijiniți panourile de tavan cu o bară timp de cel puțin 
5-8 minute înainte de a îndepărta suportul.

ELEMENTE PRECUM STUCUL SAU SCĂRILE

Spuma adezivă X-TREME este, de asemenea, perfectă pentru lipirea elementelor decorative ușoare și mai grele 
pe suprafețe orizontale, verticale sau la înălțime. Înainte de montare asigurați-vă că suprafața este stabilă, fără praf 
și fără grăsime. În cazul lipirii elementelor decorative mici, adezivul trebuie să acopere ≥50% din suprafața de lipire.
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w

SFATURI PRIVIND 
APLICAREA

BERNER
RĂSPUNSURI...

CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ RECIPIENTUL ÎNGHEAȚĂ?

Dacă recipientul este prea rece, trebuie adus la temperatura camerei, de exemplu, prin scufundare în apă caldă 
cu o temperatură de până la 30 °C sau lăsându-l la temperatura camerei timp de cel puțin 24 de ore. Evitați 
întotdeauna ca temperatura de aplicare să fie mai mică decât temperatura recipientului.

DACĂ TREBUIE SĂ LIPESC SUPRAFEȚE MARI?

În cazul lipirii suprafețelor mari, cum ar fi gips-carton sau OSB, adezivul trebuie să acopere ≥5% din suprafața de lipire. 
În cazul lipirii elementelor decorative mici, adezivul trebuie să acopere ≥50% din suprafața de lipire.

DACĂ TREBUIE SĂ LIPESC OBIECTE PE TAVAN?

În cazul lipirii elementelor de tavan sau de suprafețe verticale, elementele trebuie fixate temporar în poziție, până 
când apare aderența datorită adezivului, în primele 5 minute!

SPUMA ADEZIVĂ X-TREME ADERĂ LA TOATE MATERIALELE?

Nu, produsul nu se lipește de polietilenă, polipropilenă, poliamidă, siliconi și teflon. Toate substanțele grase, 
inclusiv acoperirile, vor reduce drastic rezistența adezivului și trebuie îndepărtate înainte de aplicarea acestuia.

UTILIZAREA ACESTUIA POATE SĂ ÎMI AFECTEZE SĂNĂTATEA?

Adezivul nu trebuie utilizat în spații fără acces la aer proaspăt și în încăperi cu ventilație slabă sau în locuri 
expuse direct la lumina soarelui.

CÂND POT FIXA MATERIALELE PENTRU A ASIGURA O LIPIRE 
CORESPUNZĂTOARE? 

Elementele cu greutate redusă pot fi fixate după un timp inițial de întărire de 1 minut. Pentru elemente grele, 
vă recomandăm să așteptați 90-120 de secunde pentru a obține o aderență inițială mai puternică. 

DE CE ESTE SPUMA ADEZIVĂ X-TREME MAI BUNĂ DECÂT ALTE 
PRODUSE?

Spuma adezivă X-TREME se întărește mai rapid, ceea ce reduce timpul de așteptare pentru lipirea obiectelor. 
Reduce timpul necesar pentru susținerea pieselor montate la un minim de 5 minute, ceea ce vă oferă mai multă 
flexibilitate în activitatea de zi cu zi.

„DE CE SE DEPOZITEAZĂ SPUMA FĂRĂ PROBLEME?“

Spuma adezivă X-TREME este pur și simplu un recipient de 750 ml. În comparație cu un sac de mortar de 25 kg, 
este foarte ușor de depozitat în vehicule sau în rafturile din depozit. Spuma nu va fi deteriorată de apă sau de 
umiditate, precum produsele adezive sub formă de pulbere, depozitate în saci. 

DE CE SPUMA NU ÎMI AFECTEAZĂ SĂNĂTATEA?

În primul rând, nu trebuie să cărați sacii grei în fiecare zi. În al doilea rând, spuma adezivă X-TREME nu produce 
deloc praf. Puteți efectua o lucrare curată la clientul dvs., reducând timpul de amenajare a zonei de construcție. 

DE CE ESTE RECOMANDATĂ SPUMA PENTRU FIXAREA ORIZONTALĂ? 

Spuma adezivă X-TREME nu prezintă aproape nicio expansiune post-expansiune, mai ales atunci când este 
ponderată. 

CARE SUNT CU ADEVĂRAT CALITĂȚILE SPUMEI ADEZIVE X-TREME? 

Nicio spumă de pe piață nu este mai rapidă la întărire, cu o aderență inițială atât de ridicată. 
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acoperiș plat
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Bernerfix Window
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Bandă dublu adezivă
Art. 399292

Benzi de conectare
Art. 363630

Benzi de etanșare
Art. 154315

SPUMĂ ADEZIVĂ 
X-TREME

EMICODE®

PRODUSE DE CONSTRUCȚII CU EMISII REDUSE

Spuma adezivă X-TREME nu este doar rapidă și puternică, ci îndeplinește și criteriile de clasă Premium EMICODE®. 
Oricine dorește să asigure cea mai mare protecție posibilă în ceea ce privește sănătatea, mediul și igiena aerului din 
interior trebuie să se bazeze pe produse care au certificarea EMICODE®. Produsele au emisii foarte reduse, respectă 
cele mai stricte valori limită și sunt supuse monitorizării permanente și independente. EMICODE® garantează astfel 
un aer interior curat și sigur pe termen lung – pentru un climat sănătos și confortabil în propria casă.

EMICODE® EC2

Produsele cu emisii reduse sunt 
premiate cu certificarea EMICODE® 
EC2. Această clasă îndeplinește 
cerințele de bază pentru obținerea 
unei certificări de etanșare EMICODE®.

EMICODE® EC1

Cea mai bună clasă EMICODE® EC1 
s-a dovedit a fi de-a lungul anilor 
standardul pentru produsele cu 
emisii foarte scăzute. Produsele 
care au primit această certificare 
de etanșare îndeplinesc cele 
mai înalte cerințe privind mediul 
și sănătatea.

EMICODE® EC1 PLUS

Standardul de etanșare EMICODE® 
EC1PLUS este de clasă Premium și 
descrie limita de fezabilitate din punct 
de vedere tehnic. Introdus în 2010, 
stabilește limite și mai stricte decât 
cea mai bună clasă anterioară EC1.

SPUME BERNER CU EMICODE® EC1 PLUS

AGENȚI DE ETANȘARE BERNER CU EMICODE® EC1 PLUS

BENZI BERNER CU EMICODE® EC1 PLUS
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