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P 640

Parketta nút- és csapragasztó
Szalagparketta és laminált padló úsztatott fektetéséhez
Jellemzôi
• oldószermentes
•	rövid ideig tartó vizes hatásoknak ellenáll
(D3-as vízállóság)
• kiadós
• gyorsan köt
• jó kezdeti tapadás
• nagyon jó végsô szilárdság
• egyszerû felhasználás
Alkalmazási terület
Diszperziós parkettaragasztó készparketta, laminált
padló és faforgácslap nút- és csapragasztására.
D3-as vízállóságú.

A felület elôkészítése
Az aljzat legyen sima, tartósan száraz, tiszta,
repedésmentes, megfelelô húzó- és nyomószilárd
ságú. A ragasztandó parkettafelületek (nút és csap)
legyenek tiszták, por- és zsírmentesek.

Felhordás
A kupakot a megfelelô méretûre vágjuk és a
ragasztót egyenletesen a nútba juttatjuk. A par
kettaszálakat gondosan illesztjük és óvatosan
összeütögetjük. 75%-nál magasabb páratartalom,
valamint 15°C alatti padlóhômérséklet esetén ne
végezzünk parkettafektetést.

Fontos tudnivalók
Az összeragasztott felületek közül kitüremkedett
ragasztót nedves ruhával azonnal le kell törölni.
A szerszámok száradás elôtt vízzel tisztíthatók.
A megbontott flakont légmentesen zárjuk le. Csator

nába önteni nem szabad! A ragasztóanyagot a
fagytól óvni kell!

Mûszaki adatok
Összetétel:	polivinil-acetát alapú diszperziós
ragasztó
Szín:

fehér, száradás után áttetszô

Állaga:

magas viszkozitású

pH-érték:

4

Sûrûség:

1,1 kg/l

Szellôzési idô:

nincs

Nyitott idô:	kb. 15 perc – a hômérséklettôl és
páratartalomtól függôen
Kötési idô és ragasztás
utáni terhelhetôség:

kb. 24 óra

Hôállóság:
szállításkor, tárolásnál:
0–50°C, fagytól óvni kell!
kötés után:	max. 50°C, padlófûtés esetén is
alkalmazható
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Vízállóság:

D3, vízálló

Gyulladáspont:

nincs

Veszélyességi besorolás:

nem veszélyes

Anyagszükséglet:

kb. 25 g/nút folyóméter

A fenti adatok átlagos idôjárási viszonyokra (+23°C és 55% relatív
páratartalom) vonatkoznak. Alacsonyabb hômérséklet, illetve
magasabb páratartalom esetén a kötési idô megnôhet.

Kiszerelés
750 g mûanyag flakonban.

Tárolás
Eredeti göngyölegben, +5°C felett, száraz és
hûvös helyen.

Felhasználható
Az elôírt tárolás mellett a gyártástól számított 12
hónapig.

egyéb információk
A göngyöleget csak akkor tegyük a hulladék
gyûjtôbe, ha az teljesen üres és nem tartalmaz
anyagmaradványokat.
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A Thomsit P 640 parketta nút- és csapragasztó
csak a termékismertetôben feltüntetett területeken
használható fel. A termékparamétereket gyakorlati
tapasztalataink illetve mérési eredményeink alap
ján adtuk meg. A munkakörülmények sokfélesége
miatt, a munka megkezdése elôtt célszerû próba
ragasztást végezni.
A burkolóanyag-gyártók használatra vonatkozó
utasításait mindenkor vegyék figyelembe!
ÉME sz.: A-1196/2000
Alkalmazástechnikai tanácsadás:
Tel.: (27) 500-811, (27) 314-835
Fax: (27) 317-087

Gyártja
Henkel Magyarország Kft. Ragasztógyár
H-2600 Vác, Szent László út 46.
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