MOMENT PARQUET & LAMINATE
Adeziv pentru parchet laminat

APLICARE UȘOARĂ ȘI FIXARE RAPIDĂ
CARACTERISTICI

rezistent la apã

pentru pardoseli încălzite, rezistã pânã la temperaturi de +50°C

se usucã transparent

lipiturã de tip elastic


DOMENII DE UTILIZARE

lipirea rosturilor parchetului laminat și a plãcilor de PAL, OSB


AMBALARE

flacoane din plastic 750 g, 12 buc. / bax


PREGĂTIREA SUPRAFEŢEI DE BAZĂ

Suprafaţa suport trebuie să fie netedă, bine uscată, curată,
fără crăpături, cu rezistenţă corespunzătoare la întindere şi
compresiune.
Suprafeţele de lipit (nut şi feder) trebuie să fie curate, fără urme
de praf şi grăsime.

MOD DE APLICARE

Se taie capacul la dimensiunea potrivită şi se aplică adezivul
direct în nuturi. Se vor potrivi plăcile de parchet şi se vor presa
uşor. Nu se începe aplicarea parchetului dacă umiditatea relativă
a aerului depăşeşte 75% CM, iar temperatura podelei nu atinge
+14°C.

RECOMANDĂRI

Adezivul ieşit la suprafaţă dintre suprafeţele lipite trebuie
şters imediat cu o cârpă umedă. Uneltele se pot curăţa înainte
de uscare cu apă. Flaconul desfăcut trebuie închis etanş. Este
interzisă vărsarea în reţeaua de canalizare. Adezivul se va feri de
îngheţ.

DATE TEHNICE

Compoziţie	adeziv dispersiv pe bază de
acetat polivinilic
Culoare
alb
Stare
foarte vâscos
Valoare pH
4
Densitate
1,1 kg/l
Timp deschis	aprox. 15 minute ‑ în funcţie
de temperatură şi umiditatea
aerului
Timp de priză şi rezistenţă
la sarcini după lipire
aprox. 24 ore
Rezistenţă termică
‑ la transport, depozitare	0°C ‑ +50°C ‑ se va feri de
îngheţ
‑ după priză	max. + 50°C, se poate utiliza şi
în cazul podelelor cu încălzire
prin pardoseală
Rezistenţă la apă
Impermeabilitate D3
Clasa de periculozitate
nepericulos
Consum orientativ
aprox. 25 g/metru liniar de rost

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.

DEPOZITARE

În ambalajul original la temperaturi de peste +5°C, la loc uscat şi
răcoros. Valabilitate 12 luni de la data de fabricaţie, în condiţii de
depozitare corespunzătoare.

