
Technikai Adatlap

 Parkettaragasztó 68 A
1 / 2 Oldal

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye, és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok 
és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, mi nem vállalhatunk 
semmilyen felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.

Soudal Magyarország  Kft. 2040 Budaörs, Gyár u. 2 Tel.: +36 23 418 – 129 Fax: +36 23 418 – 132 www.soudal.hu,  

soudal@axelero.hu, 

                              Diszperziós  parkettaragasztó

Műszaki jellemzők:
Bázis Vinylacetát / Etilén homopolymer 

Kötési rendszer Fizikai száradás

Konzisztencia (Állag) Stabil paszta

Szín Világos barna 

Fajsúly Kb. 1,48 g/cm3

Brookfield viszkozitás (m Pas) Kb. 57.500 (HBT Brookfield HBT B/10)

Nyitott idő 21°C-on, 50 % relatív légnedvesség  30 – 45 perc

Javítási idő  21°C-on, 50 % relatív légnedvesség 25 – 30 perc

Terhelhetőség Min. 48 óra múlva

Csiszolható / Lakkozható
Min. 24 óra   (csaphornyos parketta esetén))
Min. 48 óra   (nem csaphornyos parketta esetén)

Szakító szilárdság (DIN 281b) fa/fa > 5 N/mm2  

Szilárdanyag tartalom (teljes kikeményedés után) Kb. 78 %

Kiadósság 800 – 1000 g/m2  

Hőállóság (teljes kikeményedés után) -20°C-tól +70°C-ig 
 (*) ezek az értékek változhatnak környezeti tényezőktől, pl. hőmérséklettől, nedvességtől és a hordozófelületek típusától függően

Termék: 
A 68 A parkettaragasztó egy oldószermentes 
parkettaragasztó, amely sok fajta parketta fajtához 
alkalmazható, porózus és nem porózus alapfelületre 
ill. erősen szívóhatású alapfelületre.

Tulajdonságok:
- Használatra kész
- Könnyű eldolgozhatóság
- Oldószermentes 
- Rendkívül erős ragasztó erő (DIN 281)
- Gyors száradás

Alkalmazások:
Univerzális alkalmazhatóság, sok parketta fajtához 
felhasználható úgy, mint laminált-, csaphornyos-, 
mozaik parkettákhoz és hajópadlókhoz is. Porózus és 
nem porózus alapfelületekhez egyaránt. 
Nem alkalmas egyes bükk és exotikus keményfa 
parkettákhoz. Erős szívóhatású vagy porózus 
felületekhez úgy, mint OSB vagy hajópadló 
ragasztásához. Vékony és vastag parkettához, de 
csak csaphornyos kivitelűekhez ( 6 – 8 mm).   
Csomagolás:

Szín: barna
Kiszerelés: 1 kg, 5 kg, 15 kg műanyagvödör.

Termék leírás:
A 68 A fizikai száradás által köt ki, térfogatvesztés 
nélkül, kemény-elasztikus, ellenálló nedvességgel és 
hővel szemben. Kitűnő tapadás jellemzi, sok fajta 
alapfelületen. A minimális víztartalma miatt minimális 
kockázat a parketta vetemedésére. 

Alapfelület:
A parkettázás előtt győződjön meg, hogy az 
alapfelület alkalmas e ragasztáshoz.  Az alapfelület 
nedvesség tartalmáról (rendszerint alapfelülettől 
függően pl. cement/homok keveréknél max. 2%).

Erősen nedvességgel terhelt alapfelületen és 
magnézium tartalmú alapfelületen nem alkalmazható.

Az alapfelületnek tisztának, száraznak, por- és 
zsírmentesnek kell lennie ill. távolítsuk el a laza 
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részeket. Távolítsuk el mechanikailag az előző 
ragasztó réteget is.  
Alapozás: nem szükséges
Az alkalmazás előtt, előzetes összeférhetőségi 
vizsgálatok végzését javasoljuk.

   Tárolás:
12 hónapig bontatlan csomagolásban, száraz, hűvös    
helyen, + 5°C és + 25°C között.

Parketta:
Minden esetben hagyjuk a parkettát akklimatizálódni 
az eredeti csomagolásában (elkerülve a vetemedést), 
abban a helységben ahol installálva lesz.
Minden estben ellenőrizzük a parketta nedvesség 
tartalmát, mielőtt hozzá kezdenénk a munkálatokhoz
(általában 9% +/- 2%). A nedvesség tartalom semmi 
estben nem haladhatja meg a 11%-ot.
1-1,5 cm dilatációs hézagot kell hagyni a falszéleknél.

Alkalmazás:
Hagyjuk akklimatizálódni a ragasztót felhordás előtt. 
A ragasztót 30 percen belül hordjuk el egy fogazott 
glettvassal. Ne vigyen több ragasztót a kívántnál, 
csak annyit, amennyit a nyitott idő alatt (30 perc) a 
parketta szoros egymás mellé elhelyezése megkíván. 
Közvetlenül a parketta lefektetése után, tömörítsük 
gumikalapáccsal.   

A parketta terhelése ill. súlyozása lerövidíti a kötési 
időt és javítja az erős tapadást. 
48 óra elteltével csiszolható és lakkozható a felület.
A ragasztó maradványait friss állapotban tisztítsuk fel 
a parkettáról. 

Figyelem: Megkötött ragasztót csak mechanikusan 
lehet eltávolítani.
Figyelem:
Semmi esetben sem kezdjen hozzá a parkettázáshoz 
mielőtt nem győződik meg az alapfelület nedvességi 
fokáról.
Ne hordja fel a ragasztót 15 °C alatt és 25°C felett.
Az alapfelületnek minimum 15 °C kell lennie.
A relatív páratartalom a helységben nem lehet 75% 
felett.
Nem lehet az előírtnál magasabb nedvesség tartalmú 
az alapfelület és a parketta. 
A parkettának a minimum nedvesség tartalma nem 
lehet 7% alatti.
Nedves oldalfalak esetén ne parkettázzunk (pl. 
közvetlenül festés vagy glettelés után)
A ragasztást  30 percen belül el kell kezdeni.  
Ne hígítsuk a ragasztót. 

Munkavédelmi javaslat:
A szokásos munkahigiéniai előírások betartása.
Védőruha viselete ajánlott.


