
 

 

 

 

FOTECHEM  2320+2325 
 

Adeziv pentru lipit sită serigrafică pe rame 
 

1. DESCRIERE 
         Este un adeziv în doi componenţi format din FOTECHEM 2320 adeziv şi FOTECHEM 
2325 catalizator. 
    Produsul este utilizat pentru lipirea sitei pe rame de lemn, aluminiu sau fier, asigurand o 
fixare foarte buna si de durata 
        Are o excelenta rezistenta la solventi si dupa o  uscare de 15-20 minute rezistenta 
mecanica a produsului este suficienta pentru a permite scoaterea ramei din dispozitivul de 
intindere.Timpul de uscare ( polimerizare) depinde de grosimea stratului de adeziv, de tipul de 
tesatura, de temperatura  ambientului ( 20 ºC) si de umiditatea din camera de lucru (65%RH) 
.Timpul de uscare complet este de aprox.. 2-4 ore iar polimerizarea totala are loc intr-un interval 
de 12-24 ore. 
    Adezivul este recomandat inclusiv in cazul sitelor cu modul mare de elasticitate si poate fi 
utilizat in cazul ecranelor care se spala in instalatii automate. 
     In cazul utilizarii unor solventi de curatare foarte agresivi se recomanda protejarea 
adezivului cu solutii de sigilare ( de exemplu tip Grafidur) 
      FOTECHEM 2320 este transparent; FOTECHEM 2325 este de culoare rosie. Odata 
amestecate, produsul rezultat este de culoare rosie deschis. Dupa amestecare, produsul poate fi 
diluat 10% cu FOTECHEM 2327 sau acetat de etil. Acetatul de etil poate fi utilizat si pentru 
curatare periilor si a recipientilor.  
 
2. AMESTECUL se realizează astfel: 
        5 părţi FOTECHEM 2320 : 1 parte FOTECHEM 2325 
    Amestecul  are o culoare rosie deschis; el trebuie facut respectand proportiile  de mai sus.   
  
3. DURABILITATEA AMESTECULUI:  60-90 minute la temperatura camerei ( 25oC) si 

umiditate relativa 65% 
 
4. DURATA DE DEPOZITARE:   Pentru ambalaje nedesfacute, aproximativ 12 luni pentru 

FOTECHEM 2320 si 6 luni pentru FOTECHEM 2325 de la data marcată pe cutie. 
 

ATENTIE :   
- dupa deschiderea ambalajului original, produsul reacţionează cu compuşii aerului şi 
poate polimeriza rapid. Se recomandă utilizarea sa în minimum de timp şi păstrarea sa 
în recipienţi cât mai plini astfel încât să  existe cât mai puţin aer deasupra produsului 
pe durata stocării. 
- orice contact  accidental între catalizator şi bază determină polimerizarea acesteia în 
mod ireversibil.   

 
5. APLICAREA:   Adezivul se aplica cu o perie potrivit de moale pe rame degresate si curate. 

Resturile vechi de adeziv intarit trebuie polizate inainte de aplicarea unui strat nou. Cand se 
lucreaza cu site foarte fine se recomanda diluarea adezivului 5-10 % pentru o mai buna 
patrundere a adezivului prin tesatura. Dimpotriva atunci cand contactul intre sita si rama nu 
este perfect ( rama stramba, deformata) se recomanda utilizarea unui adeziv mai gros, mai 
putin dliluat; aceste lucru de poate obtine lasand FOTECHEM 2320 sa se evapore 10-15 
minute inainte de a adauga FOTECHEM 2325.  

 



6. ATENTIE:  Adezivul FOTECHEM se gelifica  la temperaturi  sub 5oC si revine la starea 
sa lichida la temperatura camerei; acest lucru nu influenteaza proprietatile sale. 

         
 

 
 DOAR PENTRU UZ INDUSTRIAL 

 
  Aceste informaţii tehnice nu reprezintă garanţii. Rezultatele prezentate în aceste fişe tehnice se bazează 
pe teste de laborator. Furnizorul /  distribuitorul îşi declină orice responsabilitate pentru utilizarea incorectă a acestor 
produse care sunt fabricate şi vândute numai pentru utilizări şi aplicaţii industriale. 
                    Fişele de protecţie în concordanţă cu 91/155/EWG conţin informaţii despre condiţiile de utilizare, manipulare, 
depozitare şi informaţii de prim ajutor. 

 
INFORMATIILE CUPRINSE IN FISA TEHNICA, AU FOST REDACTATE CU GRIJA PE BAZA EXPERIENTEI DE LABORATOR SI IN CONDITII COMERCIALE. 
CU TOATE ACESTEA,  PERFORMANTELE PRODUSELOR SI GRADUL IN CARE ELE CORESPUND SCOPULUI CLIENTULUI, SUNT DETERMINATE DE 
CONDITIILE PARTICULARE DE UTILIZARE SI DE MATERIALELE CE VOR FI IMPRIMATE. NOI RECOMANDAM CLIENTILOR SA VERIFICE INAINTE DE A 
INCEPE O PRODUCTIE DE SERIE, CA PRODUSUL PREZENTAT SA SATISFACA CERINTELE SALE.DEOARECE NU PUTEM ANTICIPA SAU CONTROLA 
CONDITIILE IN CARE ARE LOC UTILIZAREA PRODUSELOR NOASTRE, NU PUTEM OFERI GARANTII NECONDITIONATE PENTRU PERFORMANTELE 
LOR. TOATE VINZARILE SUNT SUPUSE CONDITIILOR NOASTRE STANDARD SI DE VANZARE.DORIM SA ACCENTUAM CA INFORMATIA IN ACEASTA 
FISA TEHNICA ESTE NUMAI O RECOMANDARE SI POATE FI NECESARA MODIFICAREA EI PENTRU ADAPTAREA LA CONDITIILE PARTICULARE ALE 
UNUI CLIENT SAU LA CONDITIILE DE EFICIENTA ALE UNUI ECHIPAMENT, PRODUSELE FOTEC NU SUNT CONCEPUTE PENTRU A FI UTILIZATE IN 
COMBINATIE CU CELE ALE ALTOR PRODUCATORI DE CERNELURI SAU PRODUSE SIMILARE, DECIT IN URMA UNUI ACCEPT SCRIS DIN PARTEA 
FIRMEI FOTEC 
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