Fişă tehnică

ISOMAT ΑΚ-PARQUET
Adeziv poliuretanic pentru pardoseli din lemn
Proprietăţi

Mod de utilizare

ISOMAT ΑΚ-PARQUET este un adeziv
poliuretanic monocomponent, puternic, pentru
pardoseli din lemn.
• Este caracterizat de o putere de lipire excelentă.
• Are rezistenţă ridicată la temperaturi (-40°C la
+90°C).
• Are proprietăţi fonoizolante.
• Are elasticitate permanentă şi rezistenţă
mecanică ridicată.
• Este adecvat pentru lipiri diverse, pe suporturi
diverse.
• Poate fi vopsit.
• Este gata preparat, nu necesită amestecul
componentelor.
• Nu conţine apă sau solvenţi şi nu provoacă
umflarea lemnului.

1. Suportul
Suportul trebuie să fie uscat şi lipsit de praf,
materiale friabile, uleiuri etc.

Domenii de aplicare

2. Aplicarea
Adezivul se aplică uniform pe suport, cu ajutorul
unui şpaclu dinţat pentru lemn. În continuare,
pardoseala din lemn se montează peste adezivul
întins cu o presare uşoară. Dacă este necesară
lustruirea, aceasta poate fi efectuată după 24 de ore
de la lipirea pardoselii, în funcţie de temperatura
ambientală. Cu toate acestea, se recomandă să
treacă 2-3 zile, pentru ca pardoseala din lemn să se
fixeze bine.
Consum
1,2-1,4 Kg/m2, în funcţie de dimensiunea dinţilor
şpaclului şi felul suportului.

Este indicat pentru lipirea parchetului de orice tip
(masiv, laminat etc) şi a duşumelei din scânduri de
dimensiuni mici sau mari pe pardoseli de ciment,
pardoseli mai vechi din lemn, pe plăci ceramice,
marmură, mozaic, suprafeţe metalice etc.
Este ideal pentru sistemele de pardoseli cu
încălzire.

Recipient de 12 kg (conţine două pungi din folie de
aluminiu a câte 6 kg).

Caracteristici tehnice

12 luni de la data fabricaţiei, în spaţii uscate,
protejate de temperaturi ridicate.

Culoare:
Formă:

bej
păstă

Greutate specifică:

1,45 kg/l

Timp de formare
peliculă:
Viteză de întărire:

45 minute
3mm/ 24h (23oC, 50% u.r.)

Duritate Shore A:

50±5

Rezistenţă la tracţiune
(ISO 8339) :
1,5 N/mm2
Alungire la rupere
(ISO 8339) :

400%

Ambalaj

Timp de viaţă - Depozitare

Observaţii
• Vâscozitatea adezivului variază în funcţie de
temperatură. La temperaturi scăzute adezivul este
mai vâscos şi invers.
• În cazul pardoselilor cu încălzire sistemul de
încălzire va fi pus în funcţiune şi va funcţiona în
prealabil timp de două săptămâni.
• Umiditatea lemnului trebuie să fie în limitele
recomandate.
• Umiditatea suportului trebuie să fie în limitele
prevăzute pentru montarea pardoselilor din lemn.
• Umiditatea ambientală trebuie să fie între 40% 70%, iar temperatura între +10°C şi +35°C.
• Consultaţi instrucţiunile de utilizare în siguranţă
şi măsurile profilactice înscrise pe ambalaj.

Datele şi instrucţiunile cuprinse în prezenta fişă tehnică sunt rezultatul cunoaşterii şi experienţei departamentului cercetare-dezvoltare al companiei,
ca şi al utilizării practice a produsului. Recomandările şi propunerile privind utilizarea materialelor se fac fără vreo garanţie, din moment ce condiţiile
din momentul utilizării lor nu pot fi controlate de compania noastră. Din acest motiv este răspunderea utilizatorului să se asigure că materialul este
adecvat pentru aplicaţia prevăzută şi pentru condiţiile lucrării. Prezenta fişă tehnică anulează orice altă ediţie anterioară pentru acelaşi produs.

