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VIDARON КЛЕЙ ДЛЯ ПАРКЕТУ S30
Полімерний клей для паркету на основі розчинника
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ВИСОКОЕЛАСТИЧНІ З’ЄДНАННЯ
З ПІДВИЩЕНОЮ СТІЙКІСТЮ ДО СТАРІННЯ
НЕ СПРИЧИНЯЄ НАБУХАННЯ ДЕРЕВИНИ
ЛЕГКО РОЗПРОВАДЖУЄТЬСЯ
MAT
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MAT
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ВІДМІННА АДГЕЗІЯ З ОСНОВОЮ

I

ОПИС ВИРОБУ

I

ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ

ГУСТИНА

ВІДКРИТИЙ ЧАС
ВИСИХАННЯ
не менше ніж

МАСОВА ЧАСТКА
НЕЛЕТКИХ
РЕЧОВИН
не менше ніж

МІЦНІСТЬ
СКЛЕЮВАННЯ
не менше ніж

МІЦНІСТЬ КЛЕЄНИХ З´ЄДНАНЬ
ДЕРЕВИНИ після витримки
у воді при температурі
(20,0±2)°С/100°С,
не менше ніж

МІЦНІСТЬ КЛЕЙОВИХ
З´ЄДНАНЬ
при пошаровому сколюванні
не менше ніж

СТУПІНЬ СТІЙКОСТІ КЛЕЙОВИХ ЗЄДНАНЬ
до дії циклічних температурно-вологісних впливів

[г/cм 3]

[хв.]

[%]

[MПa]

[MПa]

[MПa]

%

1,33-1,39

30

70

1,0

3,2/2,0

34

30-60

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
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ПІДГОТОВКА ОСНОВИ  Поверхня призначена для приклеювання дерев’яних підлогових елементів повинна бути рівною, чистою,
сухою (макс. 2% вологості), міцною, без тріщин і подряпин. Слабкі,
крихкі цементні основи заґрунтувати ПОЛІМЕРНОЮ ҐРУНТОВКОЮ
ГЛИБОКОГО ПРОНИКНЕННЯ ACRYL-PUTZ® за 24 години до приклеювання. ПІДГОТОВКА ВИРОБУ  Клей готовий для використання, перед нанесенням його слід ретельно перемішати. В окремих випадках Виробник допускає використання розчинника в кількості до 2%.
ПРИКЛЕЮВАННЯ МАТЕРІАЛУ  Клей слід наносити порціями на
основу після чого зубчастим шпателем рівномірно розпровадити по
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Високоякісний клей для паркету на розчиннику який
дуже добре підходить для приклеювання паркету
різного виду та дерев´яних виробів чутливих до вологи, не спричиняє набухання деревини та відповідає європейським вимогам щодо клеїв.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальна вологість основи
Оптимальна вологість повітря в приміщенні
Оптимальна температура виконання робіт
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ПРИЗНАЧЕННЯ

I

Спосіб нанесення

Для приклеювання традиційного паркету, паркетної мозаїки, кріплення порогів, плінтусів та інших деревопохідних матеріалів на цементні, самовирівнюючі, дерев’яні та деревопохідні основи. Mожна
використовувати для приклеювання дрібної мозаїки, дощок та великих паркетних клепок (більше 45 см довжини). Можна застосовувати
на підлогах з підігрівом та в приміщеннях з підвищеною відносною
вологістю повітря.

РОЗХІД

MAT
POŁYSK
від 0,8 до 1,4 кг/м² (залежно від гладкості
основи
та використаного інструменту)

КІЛЬКІСТЬ ШАРІВ
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КОЛІР

MAT

світло-коричневий
УПАКОВКА
MAT

MAT

POŁYSK

POŁYSK

металеві відра: 7 кг; 13 кг; 20 кг
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ
MAT

POŁYSK

12 місяців від дати виготовлення

POŁYSK

Час приклеювання паркету
Навантаження на паркет
Шліфування паркету
Стійкість до відриву
Розведення виробу, очистка інструментів

поверхні, яка повинна відповідати ширині одного ряду матеріалу, що
приклеюється. Елементи що приклеюються слід викласти на клей
до 30 хвилин, після чого біля стін стабілізувати їх клинами. Між стіною та паркетом слід залишити відстань приблизно 1-2 см. Після
укладення підлоги в усьому приміщенні фіксуючі клини витягнути.
Ходити по підлозі можна через 24 години. Повну міцність клей
набуває через 6 днів, після чого підлогу можна шліфувати та лакувати. Утилізація відходів відбувається у відповідності до Закону України
«Про відходи» шляхом їх транспортування в контейнері або в іншій тарі
до пунктів спеціалізованого збору відходів.

I
до 2%
45-65%
від +18°С до +25°С
металевий зубчастий шпатель B2 – 2 мм, В3 – 3 мм або В5 – 5 мм
до 30 хвилин
через 24 години
через 6 днів
>0,5 [MПa]
Розчинник На Іржу

