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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βάση: Ακρυλική

Εμφάνιση: Παχύρευστο υγρό 

Απόχρωση: Λευκό 

Ιξώδες: 2000-3000 mPa•s στους 23oC

Πυκνότητα: 1.05  0,02 gr/cm3 

pH: 8-9

Στερεά κ.β. 50 %

Ιδανική θερμοκρασία εφαρμογής 
και στεγνώματος:

15 – 25oC

Επιφανειακό στέγνωμα: 20min

Χρόνος επαναβαφής (*): 2hr

Απόδοση: 10-12m2/lt ανά στρώση

Αραίωση: 5-10% με νερό

(*) Ο ακριβής χρόνος εξαρτάται από τη θερμοκρασία και τη σχετική 
υγρασία που επικρατεί κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του 
στεγνώματος.

strong parQuete

πΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Η STRONG PARQUET είναι κόλα ενός συστατικού υδατικής βάσεως 
ιδανική για συγκόλληση ξύλινων δαπέδων-παρκέ. Μπορεί να εφαρμοστεί 
για συγκόληση παρκέ σε υπόστρωμα βιομηχανικού δαπέδου, μωσαϊκού, 
τσιμεντούχα κονιάματα δαπέδων, ξύλινα πάνελ, μάρμαρο, κεραμικά πλακάκια, 
δαπάδων laminate κλπ

ΧΡΗΣΕΙΣ

πΕΡΙοΡΙΣΜοΙ

•Υψηλή πρόσφυση
•Υψηλή καλυπτικότητα 
•Αντοχή στις καιρικές συνθήκες
•Υψηλή απόδοση
•Εύκολο στο άπλωμα  

Ιδανικό για:
•Ασφάλτινες επιφάνειες
•Τσιμεντένιες επιφάνειες

•Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 5oC ή άνω των 35oC
•Να μην εφαρμόζεται όταν η σχετική υγρασία άνω 80%
•Υγρές επιφάνειες θα πρέπει να αφήνονται να στεγνώσουν καλά πριν από την 
εφαρμογή.
•Η επιφάνεια θα πρέπει να προστατευτεί από το ψύχος και την υγρασία 
τουλάχιστον για 24hr.

ΕΦΑΡΜοΓΗ

•Εφαρμόστε το προϊόν ομοιόμορφα με οδοντωτή σπάτουλα και τοποθετήστε τα 
στοιχεία του παρκέ ασκώντας την ανάλογη πίεση ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρη 
επαφή του υλικού με το στοιχείο.
•Αποφεύγετε την υπερχείλιση του υλικού ανάμεσα από τις πλευρές των 
στοιχείων. 
•Για ρύθμιση της ρευστότητας μπορεί  να αραιωθεί με προσθήκη νερού 5-10%. 

ΚΑΘΑΡΙΣΜοΣ ΕΡΓΑλΕΙΩΝ
•Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία “υγρά” μέσα στο 
δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίξετε καλά το χρώμα από τα εργαλεία 
πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα με νερό.  

ΑποΘΗΚΕΥΣΗ

Σε κλειστό δοχείο και θερμοκρασίες αποθήκευσης μεταξύ  5 oC  ΕΩς  40 oC

πΡοΦΥλΑΞΕΙΣ

•Δεν ενέχει κινδύνους για τον άνθρωπο ή το περιβάλλον. 

ΚΑΤΗΓοΡΙΑ ποΕ
•Εκπίπτει 

πΡοΕΤοΙΜΑΣΙΑ ΕπΙΦΑΝΕΙΑΣ
•Εφαρμόζεται σε στεγνές, καθαρές επιφάνειες απαλλαγμένη από υλικά τα 
οποία εμποδίζουν την πρόσφυση. 
•Η επιτυχία της εφαρμογής εξαρτάται από την σωστή προετοιμασία του 
υποστρώματος και την σωστή εφαρμογή του υλικού. 
•Καθαρίζεται η επιφάνεια από ξένα σωματίδια, σκόνες και υπολείμματα. 


