Egykomponenső hibrid parkettaragasztó

HB-810
A HB-810 egy egykomponenső ragasztóanyag, hibrid homogén paszta állagú, módosított szilán
alapú. A ragasztó izocianát-, oldószer- és vízmentes. A ragasztót a burkolás befejezési
munkálatainál használt különbözı elemek rögzítéséhez ajánljuk. Kifejezetten alkalmas
szalagparkettához, befejezetlen vagy elıkészített parketta (beleértve a bükköt, juhart, és
egzotikus) és kifejezetten a nedvességre érzékeny fafajtákat. A ragasztó a legtöbb építési aljzaton
alkalmazható, legyen az nedvszívó vagy nem-nedvszívó. A ragasztóanyag könnyen felhordható,
mely magas tapadási erıt eredményez.
ELİNYÖK
• egyszerő alkalmazás
• erıs végsı tapadás
• rugalmas illesztés
• nedvességre érzékeny és egzotikus fatípusok ragasztásához ajánljuk
TIPIKUS ALKALMAZÁSOK
• egzotikus parketták ragasztása
• nagy fafelületek ragasztása
• alkalmazható nedvességre érzékeny parkettákhoz
MŐSZAKI ADATOK

Képlékeny állapot
Alap
Állag
Szín
Szilárd anyag tartalom
Sőrőség
Megmunkálhatóság
Alkalmazási hımérséklet
Teljes kikeményedési idı
Kihozatal
Tőzveszélyesség

szilán-kezelt poliuretán prepolimer
paszta
bézs
100 %
1,5 g/cm3 (20˚C-on)
legfeljebb 90 perc (függ a környezeti tényezıktıl és az aljzat
tulajdonságaitól)
15˚C és 25˚C között
7 nap elteltével (normál körülmények között)
650-1200g/m2 (függ az aljzattól és a fogazott vakolókanáltól)
Nem tőzveszélyes

Kikeményedett állapot
Hıellenállás
Kötés típusa

legfeljebb 50˚C
rugalmas
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HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
Elıkészítés – az aljzatnak száraznak, nedvszívónak, simának, nyomó- és húzóerı állónak,
továbbá por-, viasz-, festék-, olaj-, rozsda-, gipsz- és egyéb maradványoktól mentesnek kell lennie,
mely negatívan befolyásolná a tapadást. A cement aljzat maximális nedvességtartalma nem lépheti
túl a 2%-ot, gipsz vagy anhidrit esetében 0,5% (CM módszer). Amennyiben szükséges, az aljzatot
elıkezelhetjük a megfelelı poliuretán alapozóval. Tárolja a ragasztóanyagot és a ragasztani kívánt
anyagokat abban a helyiségben ahol azok be lesznek építve legalább 24 órával a felhasználást
megelızıen.

Alkalmazás – a ragasztónak szobahımérsékletőnek kell lennie. Hordja fel a ragasztót B3 vagy
B11 fogazott spatula segítségével. Fektesse le a parkettát a nedves ragasztóanyagra, finomat
csúsztassa és nyomja egyenletesen az aljzathoz. Bizonyosodjon meg a megfelelı ragasztóanyag
eloszlásra. Az optimális tapadási körülmények: hımérséklet 15-25°C és a relatív levegı
páratartalom <65%, a parketta nedvesség tartalma 7-11%. A csiszolás és lakkozás legalább 3
nappal a teljes kötés után javasolt.

Tisztítás – kikeményedés elıtt tiszta, száraz ruhadarab, alkohol vagy etil-acetát, kikeményedés
után mechanikus úton. A szennyezett parkettát azonnal törölje le tiszta, száraz ruhadarabbal.
Megjegyzések – a megmunkálhatóság idıintervalluma 20°C-on és 50%-os levegı
páratartalomnál lett megmérve, más tényezık közt az idı mennyisége változhat. Ügyeljen a
burkolat gyártójának utasításaira. Amennyiben nem megszokott anyagokkal dolgozik,
mindenképpen végezzen elızetes tapadás teszteket.
TÁROLÁSI INFORMÁCIÓ
A szavatossági idı a gyártás dátumától számított 12 hónap, eredeti, zárt csomagolásában tárolva
+5 és +25 oC közötti hımérsékleten.
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ
A termék nem számít veszélyes készítménynek a Veszélyes Anyagok Elıírásainak szempontjából. A
termék Biztonsági Adatlapja kérésre hozzáférhetı.

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓ
EAN
Kód

Tartalom Szín Csomagolás Db / karton Szabvány darabszám / EURO-paletta
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SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓ
Szárazföldi:

ADR:

Mentesség

Tengeri:

IMDG:

Mentesség

Légi:

ICAO / IATA-DGR:

Mentes

UN Szám:

Nincs

BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ÓVINTÉZKEDÉSEK
S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet. S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az
edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni. Biztonsági Adatlap
hozzáférhetı a Selena Hungária Kft.-nél. Újrahasznosítás a hatályos jogi elıírásoknak megfelelıen.

Ezen Mőszaki Adatlap kiadásával az összes elızı érvényét veszíti.
Az itt felsorolt információk a Selena kutatásain alapszanak és pontosnak tekinthetık. Mivel a termék kezelésének, tárolásának vagy
felhasználásának körülményeit és módszereit nem tudjuk ellenırizni, ez az információ nem helyettesíthetı a felhasználók által végzett
tesztekkel, annak bebizonyítására, hogy a Selena termékek teljes mértékben megfelelıek speciális felhasználásra. A Selena kezességet
vállal, hogy a termék megfelel a jelenlegi értékesítési specifikációnak. A Selena által vállalt garancia a vételár visszafizetésére, illetve a
termékek cseréjére kizárólagosan akkor vonatkozik, ha az adott termékrıl bebizonyosodik, hogy nem felel meg azon tulajdonságoknak,
amelyeket a Selena garantál. Selena Co. S.A. határozottan elutasít minden olyan kinyilvánított, vagy hallgatólagos garancia-igényt,
amely egy sajátos célnak, vagy kereskedelmi szempontnak felel meg. A Selena elhárítja a felelısséget minden véletlenszerően
bekövetkezett vagy késıbb bekövetkezı kárért. A használatra vonatkozó utasításokat tilos úgy értelmezni, mint felbujtást bármely
szabadalmi jog megszegésére.
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