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2K PARQUET

Двокомпонентний,
швидкотвердіючий поліуретановий
клей , що не містить розчинників,  для
приклеювання  всіх типів паркету для всіх типів паркету•

безводний•
швидко твердіє•
легко наносити•
застосовується в системах "тепла підлога"•
дерево не розбухає під дією клею•
короткий проміжок часу  між приклеюванням і 
готовністю паркету до подальшої обробки

•

ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ
Приклеювання мозаїчного, тонкоштучного та масивного
штучного паркету.

ІНСТРУКЦІЯ ПО ВИКОРИСТАННЮ
Основа повинна бути сухою, міцною і очищеною від пилу та інших
забруднень, що погіршують адгезію . З бетонної поверхні
видалити так зване "цементне молоко" шляхом шліфування. Пил
після шліфування видалити пилосмоком. Штучний паркет
рекомендовано приклеювати на фанерну основу.
Перед початком робіт ретельно перемішати смолу і затверджувач
у співвідношенні 9:1.
Нанести клей зубчастим шпателем на ділянку площею біля  5 м².
Паркетні плашки укладати відразу на свіжий шар клею.
 Кількість клею повинна бути такою, щоб між паркетом і основою
утворився майже цільний шар клею, але при цьому клей не
повинен проступати між плашками паркету. Мінімальний час
приклеювання (при температурі +20°С) складає 12 годин.
Шліфування паркету рекомендовано виконувати через 1-2 доби
після його приклеювання. Свіжі плями клею можна видалити
ацетоном або ксилолом, а клей, що висох- тільки механічним
способом.
.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Не допускати попадання на шкіру продукту або його компонентів.
На робочому місці повинна бути передбачена хороша вентиляція.
При роботі з клеєм слід використовувати захисні окуляри та
рукавички.
 Берегти в недоступному для дітей місці!

-дерево 8...12%,
-бетон макс. 3% або 80% відн. вологість
повітря

ВОЛОГІСТЬ ОСНОВИ

Мінімальна  робоча температура +10°СТЕМПЕРАТУРА ЗАСТОСУВАННЯ

Температура приміщення, клею та
облицювання  +15...20°С. Температура
затверджувача  пере початком робіт
повинна бути не менше, ніж +20°С,

РОБОЧІ УМОВИ

 1.0 кг/м²ВИТРАТА КЛЕЮ

не заморожуватиМОРОЗОСТІЙКІСТЬ

9 вагових часток смоли/1 вагова частка
затверджувача,
5кг(смола)+0.550кг (затверджувач)

СПІВВІДНОШЕННЯ СУМІШІ

поліуретановий клейТИП/СПОЛУЧНА РЕЧОВИНА

Життєздатність клею - прибл. 40 хв. (20°С,
50% відн. вологість)
Час для проведення робіт-прибл. 50 хв.
(клей нанесено на основу)

ЧАС ДЛЯ РОБОТИ

5 кг (смола),  0,550кг (затверджувач)РОЗМІРИ УПАКОВКИ

Зберігати в щільно закритому
оригінальному пакуванні при температурі
не нижче, ніж +10°С -1 рік.
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 Не можна виливати продукт або його компоненти в каналізацію.
Затверділий продукт можна вивозити на сміттєзвалище.
Затверділий продукт не можна спалювати або нагрівати до
температури вищої, ніж 150°С. По запиту можна отримати паспорт
безпеки.
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