
ALKALMAZÁSI TERÜLET
A Palma Parkettafugázó egy speciális tömítôanyag, amely faanyagokhoz, parkettához, laminált padlóhoz, fa
falburkolatokhoz valamint alacsony tágulású faszerkezetekhez egyaránt felhasználható.
Palma Parkettafugázó megakadályozza, hogy víz, szennyezôdés, ill. kártevôk jussanak a résekbe és szegélyekbe.
A Palma Parkettafugázót felületkezelés elôtt és után egyaránt lehet használni valamint parketta javítására is kiváló.

ALKALMAZÁS
A felület elôkészítése: A hézagfelületeknek tisztáknak, zsír- és pormenteseknek kell lenniük. 10 mm-nél
nagyobb hézagmélység esetén megfelelô háttérkitöltô anyagot (styropor) kell használni.

Alkalmazás: Vágjuk fel a kartust a csavarmenet fölött, csavarjuk rá a szórófejet, majd vágjuk azt megfelelô
méretre. Ezután a kartust helyezzük a kinyomópisztolyba, és az anyagot egyenletesen fecskendezzük a résbe. Mivel
felhígított termékrôl van szó, ügyelni kell a zsugorodásra, vagyis a hézagot nem szabad csak a hézag szintjéig
megtölteni, hanem a hézagtömítô masszának ki kell emelkednie a hézagból. A hézagtömítô masszát vízzel
megnedvesített hézagoló spatulával le kell simítani.
Az átkeményedési idô letelte után, leghamarabb 24 óra elteltével lehet a hézagot megcsiszolni. A csiszolásnál
ügyelni kell arra, hogy nagyon gyenge nyomást gyakoroljunk az anyagra.

Általános tanácsok: Parketta és laminált padló (núttal és csappal) vízálló ragasztásához a Palma Nút és
Csapragasztót, míg teljes felületû ragasztáshoz a Palma Parketta ragasztót ajánljuk.

FONTOS TUDNIVALÓK
Tisztítás: A munkaeszközök használat után vízzel azonnal lemoshatók.

Eltarthatóság és tárolás: Hûvös és száraz helyen történô tárolás (ne legyen a hômérséklet +5˚C alatt) esetén
a Palma Parkettafugázó a gyártástól számított 12 hónapig is feldolgozható. Friss, feldolgozatlan állapotban,
valamint a kikeményedési idôszakban a Palma Parkettafugázó fagyra érzékeny.

HENKEL MINÔSÉGGEL

Mûszaki termékismertetô
Érvényes: 2002. december 1-tôl
Mûszaki termékismertetô
Érvényes: 2002. december 1-tôl

Mûszaki szaktanácsadás: Telefon: (06-27) 314-835  • Fax: (06-27) 317-087
Forgalmazza: Henkel Magyarország Kft. 1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.

Telefon: (06-1) 372-5555  • Fax: (06-1) 209-1543
Internet: www.ragasztas.hu

© Nedvességálló
© Véd a szennyezôdés és kártevôk ellen
© Résekhez és szegélyekhez
© Minden parkettatípushoz
© Oldószermentes

© Csiszolható
© Átkenhetô (viaszokkal)
© Rugalmas
© Tölgy és bükk színben kapható

JELLEMZÔK

Palma Parkettafugázó
Minden parkettafajtához
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MÛSZAKI ADATOK
Hôállóság: kb. –20˚C és +80˚C között
Feldolgozási hômérséklet: +5˚C és +40˚C között
Bôrösödési idô: kb. 50 perc
5 mm-enkénti átkeményedési idô: kb. 3 nap
Maximálisan megengedett összes alakváltozás: kb. 15%
Térfogat-zsugorodás: kb. –5%
Maximális hézagszélesség: 20 mm
Sûrûség (fajsúly): kb. 1,4 g/ml
Felhasználás: pl. méretezés: 10x10 mm-re: 100 ml/folyóméter, 3 méter/kartus

10x15 mm-re: 150 ml/folyóméter, 2 méter/kartus

KISZERELÉS
Csomagolás: 310 ml mûanyag kartus Gyûjtôcsomagolás: 12 db/karton

ÖSSZETÉTEL
Akrilát diszperzió

Származási hely: Olaszország

HENKEL MINÔSÉGGEL

Figyelem! A megadott adatok csak általános tudnivalókat takarnak. A ragasztandó anyagok és a munka-
körülmények sokfélesége miatt a munka megkezdése elôtt célszerû próbaragasztást végezni. Jelen mûszaki adatlap
tapasztalataink alapján, a mûszaki fejlôdés jelenlegi állása szerint készült. Értékesítési feltételeink keretében csak
termékeink mindig állandó, magas szintû minôségére vállalunk szavatosságot.

Mûszaki szaktanácsadás: Telefon: (06-27) 314-835  • Fax: (06-27) 317-087
Forgalmazza: Henkel Magyarország Kft. 1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.

Telefon: (06-1) 372-5555  • Fax: (06-1) 209-1543
Internet: www.ragasztas.hu
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