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LE 555 Profi parketta
ragasztó
(PROFI- PARKETTKLEBSTOFF LE 555)

> vízmentes
> széles felhasználási területű
> oldószertartalmú

Terméktulajdonságok
Oldószeres, vízszegény, gyorskötésű műgyanta ragasztó.

Alkalmazhatóság
Beltéri felhasználásra, csaphornyos, ipari, kész és mozaik
parketta ragasztására. Padlófűtésre megfelelő.

Termékadatok
Kiszerelés:

20 kg vödör 27 vödör / 540 kg / raklap
8 kg vödör 70 vödör / 560 kg / raklap

Tárolás:
+5°C  felett, jól lezárt, bontatlan, eredeti csomagolásban kb.
12 hónapig.

Műszaki adatok

Anyagszükséglet kb. 0,7 - 1,1 kg/m²,
alapfelülettől és parketta
mérettől függően

Sűrűség 1,37 g/cm³
Fektetési idő kb. 10 - 15 perc
Végszilárdság kb. 72 óra múlva
Ideális feldolg.
hőmérséklet

+16°C - +22°C között

Bedolgozás
Javasolt szerszám:
B 3, PK jelű fogazott glettvas

Alapfelület:

Az alapfelületnek száraznak, fagymentesnek, szilárdnak,
teherbírónak, alaktartónak, portól, szennyeződéstől, olajtól,
zsírtól, leválasztó anyagtól, laza részektől mentesnek kell
lennie, és az ÖNORM B 2236/1 és B 2232 előírásainak meg
kell felelnie.

Megfelel:
Cementesztrichre, faforgácslapokra, anhidritesztrichre,
Nem megfelelő:
Műanyagra, fémre, víztaszító alapfelületekre.

Előkészítés:
Az alapfelületnek meg kell felelni a parketta ragasztásra
vonatkozó előírásoknak, ellenkező esetben alapozással,
kiegyenlítéssel kell a felületet előkészíteni. Ajánlott az
előkészítést MUREXIN anyagokkal végezni. A fektetendő
parkettának és az alapfelületnek a hőmérséklete azonos kell
legyen (ideális: +16 oC- +22 oC)
Labilis vagy nem kellőképpen hordképes, esetleg régi
ragasztó maradványos alapfelületet meg kell csiszolni,
fölmarni vagy golyószórni.
Padlófűtés esetén alapozás szükséges:
Murexin L 3  Mélyalapozó vagy oder D7 Alapozóval. Ha az
alapfelület erősen szívóképes, ugyancsak javasoljuk az
alapozók használatát.
Egyenetlen vagy nem megfelelő magasságú aljzatoknál min.
3 mm vastagságban megfelelő MUREXIN aljzatkiegyenlítő
alkalmazása szükséges. A kiegyenlített felületeket durva
csiszolópapírral alaposan át kell átcsiszolni

Feldolgozás:
A ragasztó anyagot megfelelően durva fogazású glettvassal
teljes felületen felhordani. A fektetési idő 10-15 perc, ezért
nem szabad nagyobb felületet ragasztóanyaggal előre
bekenni, mint amennyit a fektetési időn belül le tudunk
parkettázni. A parkettalapokat enyhe csúsztatással kell a
felületre helyezni és rá kell kopogtatni, hogy a parketta
hátoldala teljes felületen a ragasztóanyagba tapadjon. A
csiszolást legkorábban 72 óra múlva lehet elvégezni.
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A ragasztó kötési és fektetési ideje valamint a teljes
száradás erősen függ a  hőmérséklettől, magasabb
hőmérsékleten lerövidül, alacsonyabb hőmérsékleten
meghosszabbodik.

Fontos figyelmeztetés!
Az aljzatra vonatkozó szabványokat, előírásokat, műszaki előírásokat
mindenkor figyelembe kell venni! +5 oC alatt az anyag nem használható fel.
Magas páratartalom és alacsony hőmérséklet késlelteti, magas hőmérséklet
gyorsítja a kötést és a szilárdulást! Semmilyen idegen anyag nem keverhető
hozzá!

Munkavédelem
Munkavédelem: Termékre jellemző tulajdonságok, mint összetétel, hulladék
elhelyezés, tisztítás, különleges kezelés megtalálhatók a termék biztonsági
adatlapján.

Fenti műszaki tájékoztatónkat átfogó tapasztalataink valamint legjobb ismereteink alapján állítottuk össze. Az ismertető alapján semmi nemű jogi
kötelezettség nem terhelheti cégünket. Sem szerződéses jogviszonyt, sem egyéb az adás-vételi szerződésben fel nem tűntetett kötelezettségeket nem
alapoz és testesít meg. Termékeink minőségét mindenkor az eladási és szállítási feltételeinkben garantáljuk. A hibalehetőségek kockázatának
elkerülése érdekében felhívjuk termékünk felhasználóinak figyelmét az alkalmazás során felmerülő korlátozásokra. Természetesen lehetetlen lenne
minden jelenlegi és jövőbeni alkalmazási lehetőséget és speciális esetet hiánytalanul feltűntetni. Azok az adatok, amelyeket a szakemberek részéről
ismertnek feltételeztünk nem kerültek felsorolásra. A felhasználó, kivitelező nem mentesíthető, azaz nem formálhat jogot reklamáció benyújtására a
kérdéses, vitatható esetben történő szóbeli tájékoztatás esetén, saját felelősségére elvégzett helyszíni kipróbálás esetén, valamint szakemberrel történő
kiviteleztetés esetében sem. Jelen műszaki ismertető újabb változat kiadásával érvényét veszti.


