TECHNICKÝ LIST
PATTEX PARKET NA PERODRÁŽKY
Disperzné lepidlo na báze polyvinyacetátu na lepenie perodrážkových spojov plávajúcich podláh a dosiek.

VLASTNOSTI
vodovzdorné lepenie D3 (EN 204)
veľmi vysoká pevnosť lepenia
 ihneď použiteľný
 pružná lepená škára
 odoláva starnutiu
 bezfarebný



OBLASTI POUŽITIA
Lepenie spojov na pero a drážku pri parketových podlahách z pravého dreva a laminátu. Lepenie stenových a stropných panelov vo vyhotovení
na pero a drážku (plošne pripevnených).

TECHNICKÉ ÚDAJE
Teplotná stabilita:
Teplota spracovania:
Pevnosť lepenia:
Doba spracovania:
Doba tuhnutia:
Konečná pevnosť:
Merná hmotnosť (špecifická):
Spotreba:
Skladovanie:

0°C až +80°C
+15°C až +30°C
spĺňa podmienky podľa EN204, trieda náročnosti D3
D3
do 15 minút cca 20 minút, podľa vlhkosti dreva
po 24 hodinách
cca 1,1 g/cm3
pri lepení spojov na pero a drážku cca 15 g/bm
jedna fľaša 750 g vystačí na cca 20 m2
12 mesiacov v tesne uzavretej nádobe na suchom a chladnom mieste

BALENIE
Plastová fľaša: 750 g

SPRACOVANIE
Príprava podkladu:
Plochy, ktoré chcete lepiť, pripravte tak, aby lícovali a boli čisté. Vlhkosť dreva by mala byť okolo 8 až 12%. Parketové dielce pred pokládkou
aklimatizujte.
Pracovný postup:
Lepidlo nanášajte do drážky priamo z fľaše. Dbajte na to, aby vznikla rovnomerná vrstva. Po nanesení vrstvy lepidla pero zasuňte do drážky
a dorazte. Doba spracovania lepidla je cca 15 minút. Počas tejto doby oba lepené diely zložte do seba. Doba tuhnutia je podľa vlhkosti dreva
cca 20 minút. Konečná pevnosť sa dosiahne po 24 hodinách. Zo škár vystupujúce lepidlo ihneď odstráňte vlhkou tkaninou. Zaschnuté lepidlo
sa dá odstrániť mechanicky alebo s použitím Pattex parketového čističa.
Upozornenie:
Pri zbíjaní parketových dielcov používajte príklepovú dosku, aby neprišlo k poškodeniu pera. Pri pokladaní parkiet dodržujte pokyny výrobcu.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Pokyny na likvidáciu:
Po vytvrdnutí nespotrebovaného obsahu odložte na miesto určené obcou na skladovanie odpadu.
Skladovanie:
Skladujte v riadne uzavretých nádobách, v suchu, pri teplote nad +5°C. Chráňte pred mrazom!
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Čistenie pracovných nástrojov:
Pracovné nástroje ihneď po použití očistite vodou. Parketové podlahy alebo panely utrite vlhkou tkaninou.

UPOZORNENIE:
Všetky údaje vychádzajú z našich dlhoročných znalostí a skúseností. Vzhľadom na rozdielne podmienky pri realizácii a na množstvo používaných
materiálov slúži naše písomné a ústne poradenstvo ako nezáväzné odporúčanie. V prípade pochybností a nepriaznivých podmienok odporúčame
urobiť vlastné skúšky, poprípade si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú všetky skôr uverejnené informácie svoju platnosť.
DISTRIBUTÉR
Henkel Slovensko, spol. s r.o.
Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava
Tel.: 02/50 246 111
Fax: 02/50 246 384
e-mail: lepidla@sk.henkel.com
www.pattex.sk
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