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Anulează şi înlocuieşte ediţia anterioară

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

TARBICOL KPA
ADEZIV PENTRU PARCHET
Adeziv răşină alcool pentru toate tipurile de parchet.
DOMENII DE UTILIZARE
Adeziv răşină alcool gata de utilizare, cu priză rapidă destinat montării:
Parchetului mozaic 8mm (NF B54.008)
Parchetului brut până la 10 mm (NF B54.010)
Parchetului în lame de 15 mm (canelură şi pană)
Parchetului prelăcuit în uzină
Parchetului vitrificat.
Lemn pe cant.
Substraturi din plută asociate.
Pentru lemn nervurat (carpen, fag) utilizaţi adezivul nostru poliuretanic din 2 componente.

AVANTAJE
Uscare rapidă.
Putere de prindere ridicată.
Adeziv în soluţie fără conţinut de apă.
Forţă de desprindere ridicată.
Este adecvat pentru utilizarea pe pardoseli prin care se realizează încălzirea.
Timp de cauciucare = 0 min
Timp deschis îndelungat.

CARACTERISTICI TEHNICE
Culoare: bej deschis
Densitate: circa 1,7
Punct de aprindere (NF M07.109) sub 0°C
UŞOR INFLAMABIL
Timp deschis*: circa 20 minute
Deschidere la trafic: minim 24 ore
Renivelare/ vitrificare*: după 4 - 5 zile
Temperatura de utilizare: minim 15 °C
*Timpul deschis şi intervalul de uscare depind de temperatură, de umiditatea ambiantă, de porozitatea materialelor şi de cantitatea de
adeziv aplicată.

MOD DE PREZENTARE
COD
022742
022740

UNITATE AMBALARE
PCB
Butoi de plastic de 7 kg
Butoi de plastic de 20 kg

PUNERE ÎN OPERĂ
SUPORTURI DE BAZĂ
 betoane şlefuite cu finisaj îngrijit
 şape pe bază de ciment (încoporate sau raportate)
 şape anhidre (1) (cf.aviz tehnic)
 pardoseli vechi, parchet nivelat convenabil
 panouri din particule sau placaj (1)
(1) Aplicaţi amorsa pe bază de solvent Bostik Findley.
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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PREGĂTIREA SUPORTURILOR
Suporturile trebuie să fie rezistente, uscate, curate, şterse de praf, plane şi fără urme de produse grase.
Suportul trebuie să fie conform regulilor profesionale CSTB: DTU sau CPT.
Dalele din beton sau şapele din ciment trebuie să fie tratate cu produsele noastre de acoperire pentru netezire.
Dacă suportul nu prezintă gradul de umiditate cerut, utilizaţi bariera noastră împotriva umidităţii EPONAL 336 (aviz tehnic nr. 12/021324).
Aplicarea adezivului
Cu ajutorul unei spatule crestate nr. 4 (sau a unei spatule B3), distribuiţi adezivul pe suport prin aplicare simplă.
În general parchetul se aplică pe benzi de 1 m care se întind şi se bat înainte de lipirea şi pozarea unei noi benzi ş.a.m.d.
Lamelele sau elementele de parchet sunt oprite la 5-8 mm de pereţi (rosturi de dilatare periferică).
Aceste rosturi vor fi acoperite cu plinte.
La fiecare 10 - 15 m², refixati lamele sau panourile între ele.
Renivelarea se va efectua numai după lucrările de vopsitorie.

REMARCI DIVERSE
Citiţi cu atenţie instrucţiunile fabricantului de parchet şi respectaţi cu stricteţe recomandările acestuia din urmă.
După fiecare utilizare a adezivului închideţi bine ambalajul pentru a evita formarea pojghiţei la suprafaţă.
Uneltele şi petele proaspete se curăţă cu solventul nostru Bostik (sau cu acetonă).
Nu suprapuneţi mai mult de o paletă peste alta.

CONSUM
800 la 900 g/m²

PĂSTRARE
1 an maxim în ambalajul original nedeschis, conservat între +10ºC şi +30ºC.

SECURITATE
Clei uşor inflamabil, aerisiţi şi ventilaţi încăperile, nu fumaţi.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor şi feriţi de accesul animalelor.
A nu inhala vaporii.
Evitaţi acumularea de sarcini electrostatice.
Evitaţi aplicarea de protecţii etanşe pe parchetul recent lipit.
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 noastre de date de securitate pentru măsurile de precauţie în utilizare.
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