Adeziv pentru parchet, Wakol MS 230
Fisa tehnica

Domeniul de utilizare
Este un adeziv monocomponent elastic, utilizat pentru montarea parchetului stratificat, pe
pardoseli absorbante şi neabsorbante, la interior.
Proprietăţi deosebite :
-

fără solvent
admis la încălzire în pardoseală

- fără apă-nu solicită lemnul
- corespunzător DIN EN 14293

Date tehnice :
Materia de bază :

polimeri MS

Soluţie de îndepărtare :

şervete de curăţare Wakol RT 5960, înainte de întărire

Mod de aplicare si consum : gletiera cu dantura TKB B3 800–1000 g/m² pt parchet de
dimensiuni mici
gletiera cu dantura TKB B5 700–900 g/m² pt parchet de
format mare
gletiera cu dantura TKB B11 1000 – 1200 g/m² pt parchet
de dimensiuni mici
gletiera cu dantura TKB B13 1100 – 1300 g/m² pt parchet
de dimensiuni mari
Timp de ventilare :

nu are

Timp de aplicare :

cca. 45 min

Timp uscare :

24-48 ore

Temp. de depozitare :

nu este sensibil la îngheţ

Timp de depozitare :

cca 6 luni în ambalaj cu folie, şi cca. 12 luni în ambalaj cu
Inliner, la temperatura ambianta

Pardoseli :
Pardoselile si conditiile climatice ale încăperilor trebuie să fie corespunzătoare normelor
tehnice din constructii. Pardoselile trebuie să fie uscate, rigide, drepte, fără crăpături ,
impurităţi , sau substanţe antiadezive.
Şapele pe baza de sulfat de calciu (ipsos) , trebuie prelucrate mecanic conform
instrucţiunilor producătorului respectiv a normelor în vigoare şi aspirate bine.
Pe şapa curată,fără praf, se poate aplica direct adezivul MS 230, pentru o lipire
elastică a parchetului. Dacă se impune aplicarea unei amorse (de ex. şape
bituminoase), folosiţi numai WAKOL PU 280 – amorsă poliuretanice. Respectaţi timpii
de uscare a amorsei .
Aplicare,prelucrare:
Se aplică uniform pe pardoseală cu gletiera cu dinţi ;evitaţi formarea cuiburilor de adeziv.
Se pune imediat parchetul, prin apăsare fermă şi împingere laterală. Urmăriţi obţinerea
unei distribuţii uniforme a adezivului şi pe întreaga suprafaţă a parchetului.
Sculele se curăţă imediat după folosire cu WAKOL RT 5960. După întărire , adezivul se
poate îndepărta numai mecanic.
Important :
Nu aplicaţi adezivul MS 230 direct pe şape asfaltice, fără a aplica în prealabil amorsa.
Nu lucraţi la o temperatură a camerei sub 15° C sau la umiditate relativă peste 65%.
Pe vreme rece, parchetul şi adezivul trebuie climatizate la temperatura camerei de lucru.
Garantăm calitatea constantă a produselor noastre.Toate informaţiile se bazează pe
încercări şi experienţa proprie, realizate de-a lungul anilor , cu respectarea normelor.
Multitudinea materialelor folosite precum şi diversele condiţii de pe şantiere pot conlucra
la modificarea datelor de mai sus. De aceea recomandăm şi încercări proprii. Acordaţi
atenţie indicaţiilor producătorului de pardoseli(parchet) precum şi normelor în vigoare.

