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ADEZIV PENTRU PARCHET DIN LEMN 
MASIV 69A 

Atentie: Directivele cuprinse in aceasta documentație sunt rezultatul experienței si practicii noastre.  Datorita varietății materialelor, 
substraturilor si numărului mare de aplicații posibile, care nu pot fi controlate de producător, nu ne asumam responsabilitatea pentru 
eventualele pagube. In toate cazurile recomandam un test prealabil de compatibilitate. 
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Date tehnice:
Baza  PVAC  
Sistem de polimerizare  Polimerizare fizica si cristalizare  
Timp de lucru  5-10 min  
Densitate (DIN 53479)  Cca. 1,5 g/ml  
Culoare  Maron deschis  
Consum  Functie de pardoseala 800-1000 gr/m²  

 
Descriere: 
Adezivul pentru parchet pe baza de alcool 69A 
polimerizeaza fizic. Dupa polimerizare (aprox 
48 la 21 °C si 50% umiditate) creaza o pelicula 
rezistenta la variatii normale de temperatura si 
umiditate. 
 
Caracteristici:  
− nu contine apa  
− usor de aplicat  
− rezistenta finala foarte ridicata 
 
Aplicatii: 
Adezivul pentru parchet pe baza de alcool 69A 
poate fi folosit la lipirea parchetului masiv de 
marime moderata, parchet mozaic sau 
lamelar, cat si pentru parchetul exotic. 
Suprafetele de lipire pot fi poroase sau 
absorbante: ciment,beton, placi OSB, sapa 
autonivelanta, mozaic etc. Nu este 
recomandat pentru parchetul pretratat. 
 
Termen de garantie si depozitare:  
− 24 luni in ambalajul original  
− depozitare in spatii reci si uscate la 

temperaturi de +5ºC....+25ºC 
 
Substratul: 
Inainte de instalarea parchetului, substratul 
trebuie atent controlat. Verificati umiditatea pe 
intreaga grosime a substratului cu ajutorul unui 
umidometru pe baza de carbid sau electric. 
Umiditatea sustratului este indicata de 
producatorul parchetului (in general pentru 

substraturi din amestec de ciment si nisip 2% 
si max 0,5% pentru substraturi anhidrit. La 
pardoselile incalzite max 1,5% respectiv 
0,3%). Substraturile trebuie sa fie uscate, 
curate, fara grasimi, ireguraritati sau crapaturi. 
Daca pe substrat a mai fost aplicat un alt 
adeziv acesta trebuie indepartat mecanic. 
Suprafetele cu iregularitati trebuie sa fie 
reparate inainte de aplicarea adezivului. 
Suprafetele minerale poroase necesita 
aplicarea unui primer. Suprafetele lustruite ca 
cele anhidrite se vor prelucra pentru a 
prezenta rugozitate chiar daca prin aceasta 
operatie se inlatura primul strat. Cand 
parchetul se monteaza pe suprafete din 
marmura sau placi ceramice acestea trebuie 
sa fie curatate cu soda caustica sau alt 
curatator corespunzator si spalate apoi foarte 
bine cu multa apa. Verificati apoi daca 
suprafetele sunt complet uscate. 
Se recomanda un test de compatibilitate 
preliminar pentru fiecare suprafata. 
 
Parchetul: 
Parchetul trebuie aclimatizat cateva zile in 
camerele unde se va monta. Pastrati parchetul 
in ambalajul original pentru a evita deformarile. 
Verificati inainte de de montaj umiditatea 
lemnului care trebuie sa corespunda cu cea 
indicata de producator (9% ± 2% . Daca 
umiditatea depaseste 11% nu este indicat 
montajul). Lasati un rost de 1...1,5 cm la 
marginile suprafetelor inclusiv in jurul 
coloanelor care strapung pardoseala.  
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Aplicarea adezivului:  
Adezivul trebuie aclimatizat cu temperatura 
camerei inainte de montaj. Aplicati adezivul pe 
substrat cu ajutorul unei spatule dintate 
corespunzatoare fiecarui tip de parchet, si 
doar pe  
o suprafata care poate fi acoperita cu parchet 
in timp de 10 min. Aplicati parchetul pe stratul 
de adeziv, presati si fixati cu ajutorul unui 
ciocan de cauciuc. Suprafata de contact intre 
parchet si adeziv trebuie sa fie de minim 80%. 
Eventual ingreunati parchetul pe perioada 
polimerizarii.Asteptati cel putin 48h inainte de 
finisare sau smirgheluire. Adezivul neintarit 
poate fi inlaturat cu curatator SOUDAL iar 
adezivul intarit poate fi inlaturat mecanic. 
 
Recomandari:  
− nu montati parchetul pe suprafete cu 

posibile cresteri ale umiditatii 
− nu aplicati adezivul la temperaturi mai mici 

de 15ºC sau mai mari de 25ºC 
− temperatura minima a substratului trebuie 

sa fie 15ºC 
− nu aplicati adezivul daca umiditatea 

atmosferica depaseste 75% 
− nu montati parchetul al carui umiditate este 

mai mica de 7% deoarece acesta se  
poate umfla la umiditati atmosferice mai 
mari 

− nu montati pe pereti sau tavane neuscate 
(ex : cele proaspat vopsite) 

− nu diluati adezivul  
 
Masuri de protectie:  
− aplicati masurile uzuale de igiena  
− consultati eticheta pentru mai multe detalii 


