MOMENT Parquet
Adeziv pentru parchet

Pentru parchet din lemn masiv
CARACTERISTICI

pentru pardoseli încălzite
pentru uz interior
aderenţă bună
uşor de aplicat
fără solvent
DOMENII DE UTILIZARE

lipirea pe suporturi absorbante a parchetului lamelar,
mozaic cu grosimi de până la 18 mm, precum
şi a pardoselii de lemn
lipirea plăcilor de parchet de dimensiuni mici (nu mai
lungi de 60 cm)

AMBALARE

gãleţi din plastic 14 kg, 1 buc. / bax
gãleţi din plastic 5 kg, 1 buc. / bax
gãleţi din plastic 1 kg, 12 buc. / bax

PREGĂTIREA SUPRAFEŢEI DE BAZĂ

DATE TEHNICE

Suprafaţa suport trebuie să fie netedă, bine uscată, curată,
fără crăpături, fără materiale anti-aderente, cu rezistenţă
corespunzătoare la întindere şi compresiune.
Înainte de montare, parchetul trebuie aclimatizat 24 de ore în
încăperea în care urmează să fie montat.
Umiditatea parchetului înainte de montare trebuie să fie între
7‑11% CM.

Compoziţie
adeziv pe bază de dispersie
Culoare
gri deschis
Stare
vâscos
Densitate
aprox. 1,4 kg/l
Rezistenţă la apă
impermeabilitate limitată
Timp deschis
aprox. 15 minute
Circulabil
după minim 24 ore
Tratarea suprafeţei (lăcuire)
după minim 3 zile
Rezistenţa termică după priză	max. + 50°C, se poate utiliza şi
în cazul pardoselilor încălzite
Consum	700‑900 g/m (mistrie de
aplicare tip B3)

MOD DE APLICARE
Înainte de aplicare adezivul se amestecă foarte bine, apoi se
aplică uniform cu ajutorul unei mistrii tip B3. Se aplică doar o
cantitate de adeziv care poate fi acoperită cu parchet în maximum
15 minute. Parchetul se va aşeza pe adeziv printr‑o uşoară
mişcare de alunecare, după care se împinge până la contact.
În cazul parchetului tip mozaic, aplicarea se face prin lovirea
suprafeţei bucăţilor de parchet.
Pentru realizarea unei lipiri perfecte, parchetul se va aşeza pe
adeziv înainte ca acesta să formeze peliculă.
Lângă perete se va lăsa un rost de dilataţie. Raşchetarea şi
lăcuirea parchetului pot începe peste cel puţin 3 zile, iar în cazul
parchetului laminat de 10 mm peste cel puţin 10 zile.

RECOMANDĂRI
Nu începeţi lucrările de aplicare a parchetului dacă umiditatea
relativă a aerului depăşeşte 75% CM, temperatura suprafeţei
nu atinge +15°C, iar temperatura aerului +18°C. În cazul în care
în urma depozitării mai îndelungate se formează o peliculă pe
suprafaţa adezivului, aceasta trebuie îndepărtată înainte de
utilizarea adezivului!
Resturile de adeziv nu se aruncă în reţeaua de canalizare!
Petele proaspete de adeziv se pot îndepărta uşor cu apă, iar,
odată întărit, adezivul se poate îndepărta numai mecanic.

Datele de mai sus sunt obţinute în condiţii atmosferice medii
(+23°C şi umiditate relativă a aerului 55% CM). În cazul unor
temperaturi mai scăzute sau a umidităţii mai ridicate a aerului,
timpul de priză poate creşte.
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înălţime dinţi
lăţime spaţiu dintre dinţi
lăţime partea superioară a dintelui

3,40 mm
3,60 mm
3,40 mm

DEPOZITARE
În locuri uscate şi răcoroase pe o durată de maximum 12 luni de
la data de fabricaţie.

Adezivi lemn și
pardoseală

°C

