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Instrucţiunile noastre se bazează pe investigaţii amănunţite şi pe experienţa practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor şi a 

condiţiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obţinute şi/ sau pagubelor 

produse de utilizarea produselor. Totuşi, Departamentul Service vă stă la dispoziţie pentru informaţii suplimentare legate de  folosirea 

produselor. 
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Această fişă trebuie să fie citită şi înţeleasă înainte de utilizarea produsului. 

 HPA 180 
 

 ADEZIV HIBRID PENTRU PARCHET  
 

 
 

Adeziv hibrid cu performanţe ridicate pentru fixarea parchetului 
din placaj şi masiv. Parchet masiv cu lăţimea de 180 mm. 

 

DESTINAŢII 
Pentru toate tipurile de parchet pe straturi suport absorbante sau neabsorbante: 

- Toate tipurile de esenţă lemnoasă: inclusiv lemn exotic, mesteacăn, bambus etc (cu excepţia fagului masiv), 

- Parchet lamele de toate grosimile, toate lungimile, brut sau lăcuit, 

- Parchet masiv cu lăţimea de până la 180 mm, 

- Parchet din placaj de toate formele, 

- Parchet mozaicat, 

- Parchet cu lemn pe canturi, 

- Parchet densificat, 

- Parchet cu secţiuni transversale de lemn, 
Aderă pe toate tipurile de straturi suport, precum: beton, lemn, metal, plăci ceramice, şape anhidride. 

 
AVANTAJE 

• Parchet masiv de până la 180 mm lăţime şi până la 23 mm grosime. 

• Aplicare fără timp de gumare, fixare rapidă. 

• Aplicare directă pe toate straturile suport fără amorsă. 

• Elasticitate permanentă. 

• Fără solvenţi, fără izocianaţi. 

• Emisii COV foarte scăzute: clasa A+ şi EC1 

• Compatibil cu pardoselile încălzite, planşeu radiant electric şi planşeu cu răcire*. 

• Rezistenţă la umiditate (ex: lipire tek în spaţii umede). 

• Practic, ambalat în sac de 7 kg. 

* sub rezerva validării de către producătorul de parchet. 

 
CARACTERISTICI TEHNICE 

• Culoare crem 

• Timp de lucrabilitate*: aprox. 50 minute la 23°C. 

• Liber pentru trafic pietonal: aprox. 12 ore. 

• Priză*: aprox. 24 - 48 ore. 

• Deschis definitiv traficului: 

- Locuibil: aprox. 24 ore 

- Trafic ridicat: aprox. 48 ore 

• Şlefuire şi lăcuire posibile după 48 ore minim. 

• Durată practică de utilizare: 35 - 40 min la 23°C. 

• Temperatură de utilizare: de la +10°C la +30°C. 
* Timpul de uscare depinde de temperatură, de umiditatea aerului şi de porozitatea straturilor suport. 

 
UTILIZARE 

STRATURI SUPORT 

Beton cu finisaj neted. 

Şape pe bază de ciment (cu aplicare pe suport umed sau uscat). Şape anhidride* (cf. Aviz Tehnic). 
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Cod UC Buc./b

ax 

GENCOD 

30604784 3 saci de 7 kg - Găleată 21 kg 1 3549212472474 

 

Plăci vechi de pardoseală, parchet vechi bine netezit. Panouri aglomerate sau placaj*. 
*Aplicaţi direct pe stratul suport, fără amorsă. 

IMPORTANT: 
Conform recomandărilor DTU 51.2: 
- Depozitaţi parchetul în spaţiul vizat cu câteva zile înaintea aplicării. 
- Respectaţi condiţiile de depozitare a parchetului definite de producător. 
- Depozitaţi adezivul într-un spaţiu temperat. 
- Verificaţi ca umiditatea ambiantă să nu depăşească 65% în timpul aplicării. 
- Aplicarea pe pardoseli încălzite necesită oprirea completă a sistemului cu 48 ore înainte de începerea lucrărilor. Asiguraţi o sursă 
suplimentară de căldură pe durata lucrărilor. Reîncălzirea progresivă a instalaţiei nu se va realiza mai devreme de 7 zile de la finalul 
lucrărilor. 
- Verificaţi ca planeitatea straturilor suport să fie de 5 mm sub nivela de 2 m şi de 1 mm sub nivela de 20 cm. Dacă este necesar, 
aplicaţi o şapă de reparaţii P3 sau P4, conform recomandărilor CST 3634 sau 3635. 

PREGĂTIREA STRATURILOR SUPORT 
- Verificaţi umiditatea prin măsurătoare cu carbid. Aceasta trebuie să fie inferioară valorii de 4,5% la 4 cm adâncime pentru straturile 
suport din ciment şi de 0,5% pentru şapele pe bază de sulfat de calciu. 
- Pe straturile suport de ciment şi plăcile de pardoseală vechi ce nu prezintă raportul necesar, precum şi pentru dalele de beton pe sol 
compactat şi dale cu sprijinire pe zid, precum şi planşeurile de beton peste subsoluri, aplicaţi mai întâi produsul-barieră împotriva 
infiltrării de umezeală EPONAL 336 + SABLE S409 (Aviz Tehnic nr. 12/11-1592) sau EPONAL 336 + PRIMATECH (Aviz tehnic nr. 12/12-
1623). 
- Straturile suport trebuie să răspundă şi să facă obiectul unei pregătiri conforme cu prevederile DTU 51.2. 
- Acestea trebuie să fie curate, uscate, sănătoase, solide, rezistente şi fără urme de produse grase. 

APLICAREA ADEZIVULUI 
Aplicaţi adezivul cu o spatulă de tipul Bostik nr. 4-B12 pe suport, prin aplicare simplă, cu un consum de 1000 - 1400 g/m² aproximativ, 
în funcţie de spatula utilizată şi de rugozitatea straturilor suport. 
Aplicaţi lamelele direct pe adezivul proaspăt. Verificaţi regulat transferul pe dosul lamelelor. 
Lamelele deformate trebuie lipite de sol şi puse sub greutate până la priza completă a adezivului. 

FIXAREA PARCHETULUI 
Loviţi parchetul pentru a presa mai bine şirurile de adeziv şi pentru a transfera adezivul pe dosul parchetului. Respectaţi jocul 
periferic (minim 8 mm). Dimensiunea jocului se calculează ca 0,15 % din suprafaţa de acoperit cu parchet. 

 
CURĂŢARE 

Produs proaspăt: şerveţele umede sau spirt alb. Produs uscat: prin răzuire. 

 
CONSUM 

Aprox. 1000 - 1400 g/ m² în funcţie de spatula utilizată şi de rugozitatea straturilor suport. 

 
PĂSTRARE 

18 luni în ambalajul original nedesfăcut, la o temperatură între +10°C şi +30°C. 

 
AMBALAJE 

 

 
 
 

 

SECURITATE 
A nu se lăsa la îndemâna copiilor şi feriţi de accesul animalelor. 
Pentru mai multe detalii consultaţi fişa cu datele de securitate pe pagina 

www.quick-fds.com sau solicitaţi-ne o copie prin fax. 

Recomandările de utilizare sunt definite prin raportarea la standardele medii de 
utilizare. Acestea trebuie respectate obligatoriu, dar nu exclud încercările 
prealabile, în special în cazul primei utilizări şi/ sau în caz de trăsături particulare 
ale stratului suport, ale şantierului sau ale mediului. Consultaţi fişele cu date de 
securitate pentru măsurile de precauţie în utilizare. 
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