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RINO
® 

FLOOR Adeziv poliuretanic bicomponent pt 
lipirea parchetului 
 

 
 
 
DESCRIEREA PRODUSULUI 
 
Adeziv epoxy-poliuretanic bicomponent utilizat 
pentru lipirea parchetului pe orice tip de 
pardoseală din ciment, absorbantă sau pe 
pardoseli neabsorbante de tipul: marmură, 
gresie, OSB sau alte pardoseli din lemn. 
 
 
CARACTERISTICI  
 

 Adeziv epoxy-poliuretanic bicomponent
  

 Performanțe ridicate în aderență și 
rezistență 

 Potrivit pentru lipirea tuturor tipurilor de 
pardoseli din lemn 

 Foarte ușor de aplicat cu spatula/mistria 

 Nu conține apă 
 
PROPRIETĂȚI SPECIALE 
 

 Clasa de emisii A 

 Potrivit pentru sisteme de încălzire/răcire 
în pardoseală 

 
APLICARE 
 

 Se aplică pe:  
- pardoseli absorbante și neabsorbante 
- șape de beton tradiționale  

- șape anhidre 
- șape de sulfat de calciu 
- substraturi absorbante și 

neabsorbante prevăzute cu sisteme 
de încălzire/răcire în pardoseală 

- pe suprafețe metalice (se recomandă 
o testare în prealabil). 

 Pardoselile ce pot fi lipite cu acest adeziv 
sunt: 
- Elemente din lemn masiv ne-

interconectate cu grosimi de 10mm – 
parchet lamelar – conform 
standardului DIN EN 13227 

- Parchet tip mozaic – conform 
standardului DIN EN 13488 

- Benzi din lemn masiv, industrial – 
conform standardului DIN EN 14761 

- Plăci din lemn masiv de stejar cu 
lățimi maxime de 18cm sau 20cm – 
conform standardului DIN EN 13489 

- Podele prefabricate multistrat conform 
standardului DIN EN 13489 

- Elemente din ceramică sau sticlă 
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CARACTERISTICI TEHNICE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI 
 
Substratul pe care se aplică adezivul trebuie să fie compact, uscat, fără urme de particule fine și 
grăsimi și în conformitate cu DIN 18356. Utilizați întotdeauna instrumente adecvate pentru a 
verifica conținutul de umiditate din substrat. Înainte de aplicare, asigurați-vă că există o barieră de 
vapori adecvată. Verificați întotdeauna conținutul de umiditate din substrat. Măsurarea trebuie 
efectuată în profunzime la aproximativ 2–3cm, folosind un tester de umiditate din carbură. 
Conținutul de umiditate trebuie să fie <2% pentru șape tradiționale de beton și <0,2% în cazul 

șapelor anhidre sau în cazul în care se utilizează sisteme de încălzire/răcire în pardoseală. Nivelul 
de umiditate al pardoselii/parchetului din lemn trebuie să fie cuprins între 7 – 11%.Nu aplicați pe 
șapele ce nu sunt protejate împotriva umidității. Pe substraturi cu porozitate redusă sau șape de 
sulfat de calciu, se recomandă o abraziune mecanică și o îndepartare a  prafului și a particulelor 
fine, precum și a urmelor de uleiuri, grăsimi. Substraturile prăfuite sau pe bază de ciment trebuie 
consolidate în prealabil cu primer: RINO FLOOR Primer pentru suprafețe cu umiditate ridicată sau 
RINO FLOOR Primer pt. Adezivii bicomponenți și silanici.  
 
 
 
 

Culoare bej sau maro 

Raportul de amestecare A : B  9 : 1 

Vâscozitate (20°C, Brookfield) 70.000 – 90.000 

Randament (g/m²) Spatula nr.6 – consum 1.000 – 1.400 g/m² ( consumul 

poate varia în funcție de porozitatea suprafeței pe 
care se aplică) 

Temperatura la utilizare Între +10°C și +30°C 

Faza deschisă (durata de 
utilizare) 

90 – 120 minute 

Timp de uscare pentru trafic 
pietonal 

8 -12 ore, în funcție de condițiile ambientale 

Timpul de întărire finală 48 – 72 ore, în funcție de condițiile ambientale și de 
grosimea stratului de adeziv aplicat 

Rezistența de forfecare la 
tracțiune conf. DIN 281 

5,9 N/mm² ( după 28 zile la temperaturi de 23°C) 

Aderența lemn- beton ˃ 3  N/mm² 
Duritatea A Shore 90 

Unelte de lucru Spatula nr.6 

Curățarea uneletelor de lucru Diluant, înainte de uscarea produsului 

Depozitare  12 luni – dacă este păstrat la temperature cuprinse 
între +5°C și +25°C 

Informații privind eliminarea 
deșeurilor 

Se va elimina în conformitate cu reglementările locale 
și naționala în vigoare 

Ambalare  10kg (A+B) 

Limitări la utilizare Înainte de utilizare produsul trebuie adus la o 
temperatură de cel puțin 10°C 

Nu se aplică ăn zone umede sau pe suprafețe cu 
umiditate ridicată. 
Nu lipiți părțile laterale ale panourilor sau parchetului 
din lemn  

GISCODE  RE2/RU2 
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APLICARE 
 
Pentru rezultate excelente aplicați adezivul la o temperatură cuprinsă între +10°C și +30°C, altfel 

vâscozitatea și timpul de uscare pot varia semnificativ.Permiteți adezivului să atingă temperatura 
camerei înainte de utilizare. Adăugați component B în recipientul în care se află component A și 
amestecați bine cu un mixer electric pentru a obține un amestec omogen și o pastă uniformă. 
Aplicați adezivul pe substrat/pardoseală utilizând spatulele potrivite tipului de parchet ce urmează 
a fi lipit. Presați uniform parchetul pentru a asigura o aderenâă perfectă pe toată suprafața. Este 
indicat să lăsați cel puțin 8-10mm distanță între padosela de lemn/parchet și pereți. 
Purtați întotdeauna echipament de protecție adecvat. Consultați întotdeauna fișa tehnică și cea de 
securitate a produsului.   
 
  
 
CURĂȚARE 
 
Adezivul neântărit poate fi îndepărtat de pe mâini și suprafețe cu solvent. Spatulele se curăță de 
adezivul neântărit cu solvent. 
 
DEPOZITARE 
 
Adezivul trebuie păstrat în ambalajul original, 
nedeschis, la temperature cuprinse între: 
+5˚C și +25˚C. Termen de valabilitate: 12 luni 
 
AMBALARE 
 
10kg (A+B) 
 
OBSERVAȚII 
 
Nu se aplică în medii umede. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nu aplicați pe șapele care nu sunt protejate cu o barieră de vapori adecvată. 
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