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P 685

SICURE ® elasztikus parkettaragasztó
Alkalmas a legkülönbözôbb parketta- és fafajták rugalmas ragasztására
Jellemzôi
• víz- és oldószermentes
• hosszantartó rugalmasság és ragasztási szilárdság
•	megvédi az aljzatot a parketta mozgásakor fellépô
tépô-nyíró erôtôl
• kiváló tapadás
• szalagparketta ragasztására is alkalmas
Alkalmazási terület
A Thomsit P 685 nagyon alacsony szerves illóanyag
kibocsátású (EC1), speciális, egykomponensû
parkettaragasztó, amely csaknem valamennyi parketta
típus (beleértve a tömör, egzóta fából készült parkettát
is) ragasztására alkalmas. Nem javasolt többrétegû
– MDF/HDF középréteget is tartalmazó – laminált
padló vagy parketta panel, valamint bütü parketta
ragasztására. Szívó- és nem szívó aljzatra egyaránt
ragasztható vele parketta. Mivel rendkívül elasztikus,
ezért felveszi a parketta mozgásakor fellépô – és az
aljzatot gyakran károsító – tépô-nyíró feszültséget.
Könnyû alkalmazhatóságának és rugalmasságának
köszönhetôen a hagyományos 1 komponensû és
2 komponensû poliuretán parkettaragasztók méltó
alternatívája. Padlófûtés esetén is alkalmazható.

A FELÜLET ELôKÉSZÍTÉSE
Az aljzat legyen tartósan száraz, szilárd, repedéstôlvalamint tapadást gátló anyagoktól mentes! A felújítási
munkák során, a régi burkolat eltávolítása után viszszamaradt ragasztó maradványokat – lehetôleg – el
kell róla távolítani. A kô és járólapokat alapozás elôtt
tisztítsuk meg a Thomsit PRO 40 intenzív tisztítóval.
Az aljzat egyenetlenségeit – a szívóképesség függvényében – a megfelelô alapozás után az elôírt Thomsit
önterülô aljzatkiegyenlítô segítségével szüntessük meg
– minimum 2 mm vastagságban. Az alapozó és az aljzatkiegyenlítô kiválasztásánál figyelembe kell venni az
aljzat típusát és szívóképességét, valamint a várható
igénybevétel nagyságát. A kiegyenlített aljzat burkolhatóságára vonatkozó elôírásokat be kell tartani!

Felhordás
A ragasztót B3, B11 vagy B15 típusú fogazott
kenôlappal egyenletesen hordjuk fel az aljzatra,
de egyszerre csak akkora felületre, amekkora a
nyitott idôn belül parkettával lefedhetô. A parket
tát kis csúsztatással helyezzük a ragasztóágyba és
toljuk ütközésig. Így biztosítható leginkább a par
ketta hátoldalának ragasztóval történô érintkezése.
A tökéletes ragasztás eléréséhez a parkettát még a
ragasztó bôrösödése elôtt rakjuk le. Ügyeljünk rá,
hogy a parkettalécek oldalait ne ragasszuk egy
máshoz. A rakás ideje alatt és az azt követô 24 órán
belül lehetôleg ne közlekedjünk a leragasztott parket
tán. A fal mellett megfelelô (min. 10 mm) dilatációs
rést kell hagyni. Az aljzatkiegyenlített, nedvszívó felü
letre leragasztott parketta legkorábban 24 óra múlva,
a nem szívó felületre ragasztott pedig 48 óra múlva
csiszolható, lakkozható.

Fontos tudnivalók
A ragasztót a felhasználás elôtt alaposan fel kell
keverni! Ne végezzünk parkettázási munkát, ha
a relatív páratartalom meghaladja a 75%-ot,
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az aljzat hômérséklete nem éri el a +15°C-ot, a
szobahômérséklet pedig a +18°C-ot.
Az átlagostól jelentôsen eltérô szélességi
és vastagsági aránnyal rendelkezô tömör
parketta (pl. 10 mm lamella parketta) ese
tében az erôteljes klimatikus változások
„teknôsödést“ idézhetnek elô, amelyet az
elasztikus ragasztó nem képes teljesen
megakadályozni. Ebben az esetben célszerû
a Thomsit P 625 poliuretán parkettaragasztó
alkalmazása.
A megbontott kannát használat után szorosan zárjuk
le. A hézagokból kitüremkedô ragasztót azonnal
töröljük le – denaturált szesszel! A szerszámok
tisztítása hasonlóan történik.
A ragasztóanyagot a fagytól óvni kell!

Színe:

beige

Kiadósság:
mozaik parketta
B3 kenôlapát
csaphornyos, ipari parketta stb. B11 kenôlapát
nagyméretû parketta
B15 kenôlapát

		
		
B11

Fogköz mélység:
Fogtetô szélesség:
Fogköz szélesség:

5,00 mm
6,00 mm
8,00 mm

		
		
B15

Fogköz mélység:
Fogtetô szélesség:
Fogköz szélesség:

6,50 mm
5,50 mm
7,00 mm

KISZERELÉS
16 kg fém kannában.

Tárolás

Az elôírt tárolás mellett a gyártástól számított 6
hónapig.

egyéb információk
750–900 g/m
900–1200 g/m 2
1100–1400 g/m 2

Szellôzési idô:

nincs

Nyitott idô:

30–45 perc

Terhelhetô:

kb. 24 óra elteltével
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Csiszolható, lakkozható:
Nedvszívó felületre ragasztva: legkorábban 24 óra múlva
Nem szívó felültre ragasztva: legkorábban 48 óra múlva
Hôállóság szállításkor, tárolásnál: +5°C – +50°C
A fenti adatok átlagos idôjárási viszonyokra (+23°C és 55% relatív
páratartalom) vonatkoznak. Alacsonyabb hômérséklet, illetve
magasabb páratartalom esetén a kötési idô megnôhet.
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3,40 mm
3,60 mm
3,40 mm

Felhasználható

Összetétel:	szervetlen töltôanyagokat és
poliészter/éter alkoholokat
tartalmazó ragasztóanyag
pasztaszerû

Fogköz mélység:
Fogtetô szélesség:
Fogköz szélesség:

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

Mûszaki adatok

Állag:

		
B3
		

Henkel Magyarország Kft.
Ragasztás Technológiák Üzletág
H-1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.
H-1519 Budapest, Pf. 429.
Tel.: (+36-1) 372-5555 • Fax: (+36-1) 209-1543

A göngyöleget csak akkor tegyük a hulladékgyûj
tôbe, ha az már teljesen üres és nem tartalmaz
anyagmaradványokat. A maradék anyagot nem
szabad talajba, természetes vizekbe, csatornába
juttatni!
A Thomsit P 685 SICURE® elasztikus parkettaragasz
tót csak a termékismertetôben feltüntetett területeken
használható fel.
A termékparamétereket gyakorlati tapasztalataink
illetve mérési eredményeink alapján adtuk meg.
A munkakörülmények sokfélesége miatt, a munka
megkezdése elôtt célszerû az anyagot kipróbálni.
A burkolóanyag-gyártók használatra vonatkozó
utasításait mindenkor vegyék figyelembe!
Alkalmazástechnikai tanácsadás:
Tel.: (27) 500-811, (27) 314-835
Fax: (27) 317-087

