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

TARBICOL PU MONO (1K) 
 

ADEZIV PENTRU PARCHET 
 

Adeziv poliuretanic monocomponent aplicabil cu spatula. 
 

DOMENII DE UTILIZARE 
Lipirea directă a parchetelor brute de orice esenţă, de orice grosime, a lamelor mari, mozaicuri, brute, lemn pe cant, lemn de capăt, lemn 
densificat pe şape plane nenivelate, pe pardoseli vechi din gresie sau similare, planşee din lemn sau metal etc. 
Aplicare lipită a parchetelor flotante, a pardoselilor stratificate, a grinzişoarelor, a modelelor engleze, ungureşti, tăiere în piatră. 
Lipire muchii trepte, trepte şi contratrepte din lemn pe beton, metal sau piatră. 
Lipire socluri, plinte şi baghete. 
Lipire tâmplărie. 

 
AVANTAJE 

Gata de utilizare, aplicare uşoară, lipire simplă. 
Polivalent pentru suporturi absorbante sau neabsorbante. 
Lipire orice lamele de parchet brut sau lăcuit** de orice esenţă de lemn. 
Nu conţine nici apă nici solvenţi. 
Aplicare uşoară chiar şi la temperatură redusă. 
Timp deschis mare. 
Pozare fără timp de cauciucare. 
Suplu, absoarbe variaţiile geometrice ale parchetului. 
Participă la absorbţia zgomotelor de impact pe parchet. 
Compatibil cu toate sistemele de planşee prin care se realizează încălzirea, iluminatul electric sau cu planşeele reversibile. 
Comportament excelent la apă şi umiditate (băi, bucătării etc). 
Rezistă la intemperii şi la raze ultraviolete. Ambalaj PU PACK, practic şi economic. Durata îndelungată de stocare în ambalajul original 
nedeschis ferit de umezeală: 12 luni. 
** Parchet prelăcuit pe suporturi blocate, a se utiliza formula noastră poliuretanică din 2 componente. 

 
CARACTERISTICI TEHNICE 

Aspect: Pastă fluidă tixotropică. 
Densitate: 1,54±0,05 la 23% 
Duritate shore A: circa 45 
Culoare: stejar 
Non inflamabil. 
Timp deschis*: 1 la 2 ore 
Începerea prizei*: circa 1 oră 
Priza definitivă*: 24 la 48 ore 
Temperatura de utilizare: +5°C la +35°C 
*Timpul de uscare depinde de temperatură, de umiditatea ambiantă şi de porozitatea suporturilor. 

 
MOD DE PREZENTARE 

COD    UNITATE AMBALARE PCB 

165294       Butoi de plastic de 7 kg 
165292       Butoi de plastic de 21 kg 
165290       Butoi metalic 7 kg 
165291    Butoi metalic 15 kg 

 
PUNERE ÎN OPERĂ 

SUPORTURI DE BAZĂ 

 betoane şlefuite cu finisaj îngrijit 

 şape pe bază de ciment (încoporate sau raportate) 
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 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. 

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. 12/02-
1324). 

Aplicarea adezivului 
Aplicaţi regulat şi uniform pe suport cu ajutorul spatulei crestate nr.4 (sau cu spatula crestată B3). 

Recipiente metalice de 7 sau 15 kg 
Ridicaţi folia de protecţie şi săculeţul absorbant. După ce aţi luat cantitatea necesară de adeziv, aşezaţi la loc folia de protecţie şi 
săculeţul absorbant pe suprafaţa adezivului rămas în butoi. Aceste precauţii garantează utilizarea completă a butoiului fără formarea de 
pojghiţă la suprafaţa adezivului rămas. În cazul formării unei pojghiţe, aceasta se va elimina înainte de continuarea lucrărilor. 

Butoaie de plastic de 7 – 21 kg cu sistem PU PACK 
Tăiaţi unghiul superior al ambalajului PU PACK, apoi vărsaţi cleiul pe suport pe parcursul avansării. Apoi adezivul este repartizat uniform 
cu spatula crestată. În cazul întreruperii prelungite a utilizării produsului, trebuie să pliaţi colţul prin care se scurge adezivul. Obiectiv: 
împiedicaţi contactul cu aerul ambiant. Astfel asiguraţi utilizarea întregii cantităţi de adeziv. 

BATEREA PARCHETULUI 
- parchetul trebuie bătut pentru a elimina acumulările de adeziv şi pentru a transfera cleiul pe spatele parchetului. 
- respectaţi rosturile perimetrale (minim 8 mm). 
- regula de calcul a rosturilor este egală cu 0,15% din fiecare dintre cele mai mari dimensiuni de acoperit de către parchet. 

PUNEREA ÎN CIRCULAŢIE 
Habitat: 24 ore 
Trafic intens: circa 48 ore 
Asteptaţi 4-7 zile înainte de renivelare şi finisare. 
Renivelarea se va efectua numai după lucrările de vopsitorie. 

 
REMARCI DIVERSE 

A se efectua lipirea într-un spaţiu fără praf. 
A nu se monta dacă umiditatea ambiantă este peste 65%. 
Degresaţi cu acetonă parchetele realizate din esenţe grase (de ex. teck). 
Depozitaţi parchetul ferit de intemperii, în spaţii perfect uscate. Dacă parchetul este ambalat, ambalajele trebuie să rămână intacte în 
timpul depozitării (Cf. DTU 51.2). 
Ştergeţi petele proaspete şi uneltele cu white spirit, acetonă sau cu solventul nostru Bostik. 
Urmele de adeziv uscat se îndepărtează prin şlefuire. 
Nu suprapuneţi mai mult de două straturi. 

 
CONSUM 

450 la 700 g/m² 

 
PĂSTRARE 

1 an în ambalajul original nedeschis 
 

SECURITATE 
Conţine izocianaţi. 
Evitaţi contactul cu pielea şi ochii. 
Nu consumaţi alimente sau lichide în timpul utilizării. 
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 noastre de date de securitate pentru măsurile de precauţie în utilizare. 
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