
Adezivi de mochetă şi PVC 
Adezivi de parchet



 � Adeziv acrilic universal pentru montajul pardoselilor 
flexibile în încăperi cu trafic mediu: PVC dale sau 
role (multistrat, omogene, subţiri etc.), pardoseli 
textile: mochete și materiale sintetice, materiale 
fibroase naturale pe substrat de latex, pardoseli din 
fibre naturale pe substrat din latex. 

 �  Consum: 300 - 500g/m².

 � Adeziv special pentru fixarea plăcilor de mochetă 
dale (detașabile), din materiale textile sau mochete 
pe substrat nețesut. Își păstrează permanent 
calitățile adezive, astfel că există posibilitatea 
schimbării pardoselii uzate. 

 � Consum: 90 - 120g/m².

BOSTIK Sader KU 320 
Adeziv acrilic mochetă

BOSTIK Sader adheSif 
Adeziv acrilic pentru mochetă dale

Cod Denumire Buc/bax

590001 BOSTIK Sader KU 320 Ad. Acrilic mochetă/PVC 20kg 1

590018 BOSTIK Sader KU 320 Ad. Acrilic mochetă/PVC 6kg 1

Cod Denumire Buc/bax

590009 BOSTIK Sader Adhesif, Ad. Acrilic pt. Mochetă dale 15kg 1
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 � Adeziv de contact pe bază de neopren, pentru 
pardoseli flexibile cu trafic intens: cauciuc dale 
sau rolă, linoleum, fibre naturale cu sau fără dos 
acoperit cu latex, mochetă, covoare textile, covoare 
țesute, plută. Este potrivit pentru pardoseli încălzite 
și pardoseli electrice, radiante, pe suporturi 
absorbante sau neabsorbante. 

 � Consum: 120 - 160g/m².

BOSTIK Sol ContaCt nM 
Adeziv neoprenic

Cod Denumire Buc/bax

590016 BOSTIK Sol Contact NM ( Plastiglue PVC) Ad. Neoprenic 15l 1

Adezivi de parchet

 � Adeziv pe bază de vinil cu priză rapidă pentru parchet 
neprelucrat și placaj. Este potrivit pentru așezarea 
parchetului cu o grosime de 15mm: parchet lamelar 
până la 8mm, neprelucrat, cu așezare pe muchie, precum 
și pe substratul de plută așezat pe baze din beton, 
șape autonivelante, placaj,etc. Nu este potrivit pentru 
parchetul lăcuit din fabrică. 

 � Consum: 600 - 800g/m².

BOSTIK tarbiCol KP5 
Adeziv parchet

Cod Denumire Buc/bax

590021 BOSTIK Tarbicol KP5 Ad. Parchet 6kg 1

590003 BOSTIK Tarbicol KP5 Ad. Parchet 20kg 1
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 � Adeziv hibrid, de înaltă performanță, pentru lipirea 
parchetului din lemn masiv cu lățimea lamelei de până 
la 180mm și grosimea de până la 23mm. Adezivul 
are elasticitate permanentă, nu conține solvenți sau 
isocianați, este rezistent la umiditate, se poate utiliza și 
pentru lipirea parchetului de tec în zonele umede. Este 
potrivit și în spații cu încălzire în pardoseală, pardoseli 
radiante și planșee reversibile.

 � Consum: 1000 - 1400g/m².

BOSTIK hPa 180 
Adeziv hibrid pentru parchet

Cod Denumire Buc/bax

590068 BOSTIK HPA 180 Ad hibrid pentru parchet 21kg 1

 � Adeziv poliuretanic monocomponent pentru lipirea 
parchetului laminat și a parchetului masiv cu lamele de 
până la 23mm grosime. Este potrivit și pentru lipirea 
pardoselilor flotante, a pardoselilor din lemn stratificat, a 
grinzilor, a treptelor și contratreptelor din lemn pe beton, 
metal sau piatră, pentru lipirea pragurilor, a șipcilor și a 
baghetelor.

 � Consum: 800 - 900g/m².

BOSTIK tarbiCol PU 1K  
Adeziv poliuretanic 
monocomponent pentru parchet

Cod Denumire Buc/bax

590037 BOSTIK Tarbicol PU 1K Adeziv pt. parchet 21kg 1

 � Adeziv pe bază de rășini în alcool, destinat așezării 
diferitelor tipuri de parchet cu o grosime de până 
la 22mm, parchet tip mozaic de până la 8mm, lemn 
stratificat cu lambă și uluc de până la 15mm, scândură 
masivă de până la 22mm, parchet lăcuit de fabrică, 
substraturi de plută. Este potrivit pentru așezarea pe o 
bază din beton, șapă autonivelantă, placaj etc. 

 � Consum: 800 - 900g/m².

BOSTIK tarbiCol KPa 
Adeziv pe bază de răşină/alcool

Cod Denumire Buc/bax

590045 BOSTIK Tarbicol KPA Ad pe bază de răş./alcool 25kg 1
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