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VIDARON КЛЕЙ ДЛЯ ПАРКЕТУ A50
Вододисперсійний полімерний клей для паркету
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ГУСТИНА

ВІДКРИТИЙ ЧАС ВИСИХАННЯ
не менше ніж

МАСОВА ЧАСТКА НЕЛЕТКИХ РЕЧОВИН
не менше ніж

МІЦНІСТЬ СКЛЕЮВАННЯ
не менше ніж

МІЦНІСТЬ КЛЕЙОВИХ З´ЄДНАНЬ
при пошаровому сколюванні
не менше ніж
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СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

I
ОПИС ВИРОБУ
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ПІДГОТОВКА ОСНОВИ  Поверхня призначена для приклеювання дерев’яних підлогових елементів повинна бути рівною, чистою,
міцною, без пилу, сухою. ПІДГОТОВКА ВИРОБУ  Клей готовий для
використання, перед використанням клей ретельно перемішати,
у випадку густої консистенції добавити до 3% води. ПРИКЛЕЮВАННЯ МАТЕРІАЛУ  Клей слід наносити порціями на попередньо
підготовлену основу та зубчатим шпателем розпровадити його по
поверхні шириною одного ряду матеріалу, який укладається. Еле-

ВИСОКА АДГЕЗІЯ ДО ОСНОВИ
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ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ
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Вододисперсійний клей для паркету, утворює еластичні і стійкі на відрив шви, водорозчинний, характеризується відмінною адгезією до основи. Не містить
шкідливих для здоров’я органічних розчинників.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

до 2 %

Оптимальна вологість повітря в приміщенні

45-65%

Спосіб нанесення
Час приклеювання паркету
Навантаження на паркет

ПРИЗНАЧЕННЯ

I

Для приклеювання не лакованого паркету, плінтусів та інших дерев’яних та деревопохідних матеріалів до бетонних основ з високою
поглинальною здатністю. Виготовлений на основі високоякісних
компонентів – створює еластичні та міцні з´єднання. Клей може використовуватись для приклеювання на самовирівнюючі підлоги. Не
можна використовувати для приклеювання дрібної мозаїки, дощок
та великих паркетних клепок (більше 45 см довжини). Не можна використовувати на підлогах з підігрівом та в приміщеннях з підвищеною відносною вологістю повітря.
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від 0,8 до 1,4 кг/м² (залежно від гладкості
основи
та використаного інструменту).
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пластикові відра: 7 кг; 13 кг; 20 кг
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12 місяців від дати виготовлення
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Максимальна вологість основи
Оптимальна температура виконання робіт

I

менти що приклеюються необхідно викласти макс. до 40 хвилин.
Паркет викладати на мокрий клей. Елементи, що приклеюються,
сильно притиснути один до одного, при стіні стабілізувати клинами
на відстані 1–2 см. Після укладання всієї підлоги стабілізаційні клини витягнути. Підлога отримує повну міцність через 6 днів після
укладання. Утилізація відходів відбувається у відповідності до Закону
України «Про відходи» шляхом їх транспортування в контейнері або в іншій тарі до пунктів спеціалізованого збору відходів.

від +18°С до +25°С
металевий зубчастий шпатель B2 – 2 мм, В3 – 3 мм або В5 – 5 мм
до 40 хвилин
через 24 години

Шліфування паркету

через 6 днів

Стійкість до відриву

>0,5 [MПa]

Розведення виробу, очистка інструментів

вода

