Techninės informacijos lapas

PARKETKIT
PARKETO HERMETIKAS
Data: 16/03/2019
Теchniniai duomenys:
Pagrindas
Kоsistencija
Kietėjimas
Plėvelė susiformuoja* (23oC / 50% sant. oro
drėgnumas)
Tankis*
Maksimalus siūlės judėjimas (ISO 11600)
Terminis atsparumas**
Naudojimo temperatūra
Sukritimas

Lapai: 1 iš 2

Akrilo dispersija
Pasta
Fizinis džiuvimas
Apie. 20 min
Apie 1,50 g/ml
15%
-20 °C → 80 °C
5 °C → 30 °C
Apie 15% (DIN 52451)

* Rodikliai gali keistis priklausomai nuo aplinkos poveikio, tokio kaip temperatūra, drėgmė ir t.t., taip pat nuo klijuojamų paviršių. ** Šios
vertės galioja pilnai sukietėjusiam produktui.

Produkto aprašymas:
Parketkit – aukštos kokybės hermetikas, poliakrilato
pagrindu, sudėtyje neturintis tirpiklių.
Savybės:
• Sudėtyje neturi silikonų ar tirpiklių
• Dažomas
• Galima lakuoti įvairiais lakais
• Beveik bekvapis
Panaudojimo sritys:
• Sujungimų su maksimalia deformacija iki
15% formavimas
• Tarpų užpildymas parketo bei laminato
grindyse
• Sujungimams tarp parketo lentų,
grindjuosčių bei sienos
• Plyšių / įtrūkimų medinėse grindyse
remontui
Pristatymo forma:
Spalva: šviesaus ąžuolo, tamsaus ąžuolo, buko,
klevo, vyšnios, raudonmedžio, šviesiai pilka, tamsiai
pilka, RAL1013
Įpakavimas: 280 ml tūtelė

Galiojimo laikas:
Ne mažiau 18 mėn. neatidarytoje gamintojo
pakuotėje, laikant sausoje bei vėsioje vietoje esant
+5°C - +25 °C temperatūrai. Saugoti nuo šalčio.
Paviršiai:
Paviršiai: visos įprastinės laminuotos ir medinės
grindys, taip pat porėti statybiniai paviršiai. Netinka
natūraliam akmeniui.
Pobūdis: švarus, be dulkių ir riebalų.
Paviršiaus paruošimas: išankstinio paviršiaus
paruošimo nereikia.
Mes rekomenduojame kiekvienam paviršiui atlikti
preliminarų sukibimo ir suderinamumo bandymą.
Siūlės dydis:
Minimalus siūlės plotis: 5mm
Maksimalus siūlės plotis: 20mm
Minimalus gylis: 5mm
Rekomenduojamas siūlės gylis = siūlės plotis.
Naudojimo instrukcija:
Naudojimo būdas: Naudojant rankinį arba
pneumatinį silikono pistoletą. Užtepkite hermetiką
ant siūlės, suformuokite jį mentele. Didelio sukritimo
atveju, užtepkite antrą sluoksnį. Šlifuoti galima
praėjus 24 val.

Pastaba: Šis techninės informacijos lapas pakeičia visus ankstesnius. Šiame dokumente išdėstyti nurodymai kyla iš mūsų bandymų bei
mūsų patirties ir buvo pateikti sąžiningai. Kadangi turima didelė medžiagų ir paviršių įvairovė bei jos gali būti naudojamos gausybe skirtingų
būdų, kurių mes patikrinti negalime, mes negalime prisiimti atsakomybės už galimus padarinius. Kadangi konstrukcijos, paviršių kokybė ir
darbo sąlygos yra ne mūsų kontrolės ribose, jokia atsakomybė nepriimama. Visais atvejais rekomenduojame pirma atlikti išankstinį
bandymą. Soudal pasilieka teisę modifikuoti produktus be išankstinio įspėjimo.
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Nenaudokite, jei džiuvimo metu yra lietaus ar šalčio
tikimybė.
Valymas: nesukietėjusį hermetiką galima nuvalyti
vandeniu, sukietėjusį tik mechaniškai.
Išlyginimas: mentele arba glaistykle.
Taisymas: ta pačia medžiaga.
Sveikatos ir saugos rekomendacijos:
Laikykitės įprastų pramoninės higienos reikalavimu.
Daugiau informacijos apie gaminio saugumą ir
tvarkymą rasite saugos duomenų lape bei ant
pakuotės lipduko.
Pastabos:
• Nenaudoti vietose, nuolat veikiamose
vandens.

Lapai: 2 iš 2
•
•
•

Hermetikas dažomas daugelio dažų ir lakų.
Dažai ir lakai turi būti pakankamai elastingi,
kad jais būtų galima dažyti plastoelastinį
hermetiką.
Rinkoje esant dideliai pasiūlai dažų ir lakų,
mes rekomenduojame atlikti išankstinį
suderinamumo bandymą.

Atsakomybė:
Šiame dokumente išdėstyti nurodymai kyla iš mūsų
bandymų, stebėjimų bei mūsų patirties. Jis yra
bendro pobūdžio ir neužtraukia jokios atsakomybės.
Vartotojas turi pats įsitikinti, savo testų pagalba, ar
produktas yra tinkamas naudoti.

Pastaba: Šis techninės informacijos lapas pakeičia visus ankstesnius. Šiame dokumente išdėstyti nurodymai kyla iš mūsų bandymų bei
mūsų patirties ir buvo pateikti sąžiningai. Kadangi turima didelė medžiagų ir paviršių įvairovė bei jos gali būti naudojamos gausybe skirtingų
būdų, kurių mes patikrinti negalime, mes negalime prisiimti atsakomybės už galimus padarinius. Kadangi konstrukcijos, paviršių kokybė ir
darbo sąlygos yra ne mūsų kontrolės ribose, jokia atsakomybė nepriimama. Visais atvejais rekomenduojame pirma atlikti išankstinį
bandymą. Soudal pasilieka teisę modifikuoti produktus be išankstinio įspėjimo.
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