
E u r o w o o d  M S  H a r d  E l a s t i c  1 5 7  
1K-MS keményen rugalmas parkettaragasztó 

 
Tulajdonságai:  Kemény, elasztikusan kikeményedő, magas kitöltő képesség 

 Szilárd ragasztóbarázdák kötött állapotban 

 Gyorsan kialakuló szilárdság 

 Könnyen eltávolítható a készre kezelt parkettaelemek felületéről 

 Vízmentes, oldószermentes 

 Nagyon emisszió szegény EMICODE EC 1R 

 Lépészaj minimalizáló 

 Felhasználásra kész   

 Padlófűtésnél is alkalmazható 

 A fa kevésbé rugalmas duzzadó és zsugorodó mozgását kompenzálja 
anélkül, hogy ez az aljzatra hatással lenne 

 Alapozás nélkül is felhasználható(**) 
 

 
 

 
Következő 
anyagok 
ragasztásához: 

 Szabvány tömörparketta, fapadló, mozaik és élére állított lamella parketta 

 Többrétegű és táblaparketta 

 10 mm-es masszív padló 
       Kifejezetten felületkezelt 
Különösen alkalmas: 

 Hosszú tömör fapadló 

 10 mm-es élére állított lamella parketta 

 Bambuszparketta 
 

 
Műszaki  
adatok: 

 
 
Alapanyag: 

 
 
Nagy molekulájú polimer 

 Szín: Világos barna 
 Állapot: Pasztaszerű 
 Sűrűség: Kb. 1,6 g/cm³ 
 Tisztítószer: 683-as oldat 
 Felhasználás: TKB/B3      800-1000g/m³ 

TKB/B11  1000-1200g/m³ 
 

  Felhordási mód: 
 

Fogazott  spatula  

 Berakási idő: Cca. 20 perc * 
 Kötési idő: Cca. 24-48 óra felhordott 

mennyiségtől függően  *  
 Tárolás: Cca. 6 hónapig eredeti 

csomagolásban,  megbontott 
göngyöleget hamarosan 
felhasználva 

 Tárolási feltételek: Hűvös, száraz helyen  
 Fagyra érzékeny: Nem 
 Nedvességre érzékeny: Igen 
 Tűzveszélyes: Nem 
 GefStoffV jelzés: 

GISCODE: 
Nincs 
RS 10 

 EMICODE             EC 1R 
 Biztonsági adatlap: Kérésre 
 



*A megadott értékek laborértékek, a különféle helyszínekhez kötött sokszínűség között csak irányértékként kezelendők.    

 
Aljzat: Az aljzat meg kell, hogy feleljen a  VOB/DIN 18365, 18202, valamint a TKB és BEB 

aktuális előírásainak. Ez többek között azt jelenti, hogy nyomás és húzás álló, 
tartósan száraz, repedés és pormentes , sima,  tapadást  csökkentő rétegektől 
mentes kell, hogy legyen.  A hiányos aljzatokat szakszerűen, megfelelő módon kell 
előkészíteni, mint pl. csiszolással,  Euroblock 021 ,vagy Euroblock 042 
alapozással, illetve aljzatkiegyenlítéssel. 
Esetenként nem árt a hibákat jelenteni.  A VOB szerinti vizsgálati és kellő 
gondosság kötelezettségre ügyelni kell. 
Alapvetően parketta alatt nem szükséges kiegyenlíteni, ha az aljzat 
egyenletessége a DIN EN 18202 előírásának megfelelően adott. Szükség esetén 
megfelelő aljzatkiegyenlítő anyaggal, minimálisan 3 mm vastag réteget készítünk. 
(Kérjük érdeklődjön szaktechnikusunknál.) 
 
(**) Öntött aszfalt, esztrich, melyet az építés helyszínén kevertek, 
vagy régi,  erősen tapadó ragasztómaradványokat feltétlenül Euroblock Reno 021 ,  
Euroblock Rapid 028, vagy Euroblock Turbo 042-vel alapozni kell.( A műszaki 
információkat vegye figyelembe).Homokszórás ebben az esetben nem szükséges. 
A ragasztó alá diszperziós alapozó nem alkalmazható. 
OSB lapok esetén kérje szaktechnikusunk tanácsát. 

 

 
Feldolgozás: Esetlegesen a felületen képződött bőrösödést távolítsa el, ne keverje bele. 

A ragasztót fogazott spatulával egyenletesen felhordjuk az aljzatra. 
A parkettát a friss ragasztóágyba helyezzük, ügyeljünk a parketta hátoldal bordás 
ragasztó benedvesítésére. A nem csaphornyos parkettaelemek esetében 
ügyeljünk arra, hogy a parkettaelem hátoldala teljes felületen legyen a ragasztóval 
benedvesítve , hogy elkerülhető legyen különösen a hátoldali bemarások által 
létrejött üregek  nem megfelelő kitöltése Ne  nyomjunk ragasztót az elemek közé , 
hogy a fugarajzolatot ezzel próbáljuk eltüntetni. Az elemek ragasztóágyban való 
úszása a lerakás során –ez terméksajátosság és feldolgozás technikailag 
figyelembe veendő. A faltól való min. 15 mm-es távolság minden esetben 
megtartandó. 24-48 óra elteltével lehet csiszolni és bevonni. A csiszolhatóság 
vastagabb aljzatoknál és / vagy nagy mennyiségű ragasztófelhordásnál egészen 2 
napig is meghosszabbodhat. Alacsony levegő páratartalomnál és / vagy alacsony 
hőmérsékletnél a kötési folyamat lelassul, amit a csiszolásnál figyelembe kell 
venni. 
 
A ragasztott parketta elemek megterhelése az együttes kötési idő alatt, különösen 
hosszú parkettaelemek esetében kívánatos. 
 
A ragasztónak mindenféle fafajta esetében kitűnő tapadási tulajdonságai vannak. A 
sokféle fatípus miatt, különösen az egzótafák esetében, vagy kétségek esetén 
tapadási kísérletek elvégzése tanácsos. 
 
Az elasztikus ragasztó miatt az oldalsó kifolyás csökkentése érdekében vizes 
parkettabevonatoknál óvintézkedések megtétele szükséges.(pl. 882 Aqua 
alaplakkal  vagy/ és 881-es Aqua  kiegyenlítő pasztával  alapozni) 

 
Helyiség klíma: A feldolgozás során az aljzat hőmérséklete a 15 ºC-ot, a helyiségnek, a 

parkettának és ragasztóanyagoknak a hőmérséklete a  18 ºC-ot  el kell, hogy érje. 
A relatív levegő páratartalom a 75%-ot (javasolt <65%)nem haladhatja meg. A 
helyiség klimatikus körülményei meg kell, hogy feleljenek a későbbi használat 
során lévővel, hogy a parketta méretváltozások elkerülhetők legyenek. 

 

 
 
Megjegyzések: A 157 Eurowood MS Hard Elastic különösen hosszú formájú parkettafajtáknál, 

vagy más, kritikus formáknál alkalmazandó, hogy a kezdeti alakváltozást 
elnyomjuk, mivel  a ragasztó a gyors megszilárdulás és keménység  beállításnak 



köszönhetően  ez ellen hat. 
 
A 157 Eurowood MS Hard Elastic  anyag nyitott  göngyölegben nedvességre 
érzékeny. 
A levegő nedvességével szembeni védelem miatt a ragasztót azonnal a munka 
befejezése után belülre helyezett fóliával lefedjük és jól bezárjuk. 
A parketta felületen maradt ragasztószennyeződéseket hagyjuk kikeményedni és 
ezt követően ledörzsöljük és megfelelő ápolószerrel bekezeljük. A szerszámok és 
munkakészülékeket kikeményedés előtt 676,688 vagy 683-as oldattal, vagy 
terpentinhelyettesítő anyaggal  tisztítjuk. Alternatív megoldás: hagyjuk 
kikeményedni és letoljuk. 
Vegye figyelembe a parkettagyártók utasításait.  
A nem standart parketták esetében kérje szaktechnikusunk véleményét. 

 

 
Csomagolása: 16 kg egyszer használatos kiszerelésben, nettó 
 

 
Figyelembe 
veendő: 

A megadott adatokkal a gyakorlatban és laboratóriumban elért kísérleteink és  
tapasztalataink alapján szeretnénk Önöket a legjobb tudásunk szerint tanácsokkal  
ellátni. Egyedi esetekben jótállást a sokoldalú felhasználási lehetőségek valamint a 
a felhasználási és tárolási módok betartásának ellenőrizhetetlensége miatt nem 
vállalunk!  
Mindenféle más felhasználási mód, ami a műszaki előírásainkhoz képest eltér 
feltétlenül jóváhagyásunkat igényli. Ennek hiánya a szavatosság elvesztését 
jelenti. A szakmához kapcsolódó szabványok és szabályok betartandók 
Németországon kívüli alkalmazásnál a mindenkori nemzeti szabályok ismerete és 
betartása a felhasználó feladata.  Ezért javasoljuk többszöri próbamunka 
elvégzését. 
Egyébként minden esetben az Általános Üzleti Feltételeink érvényesek. 
 
Jelen műszaki információval minden eddigi korábban kiadott műszaki adatokkal 
rendelkező tájékoztató anyagunk, termékinformációnk érvényét veszíti. 
 
Aktuális kiadás  2008.06.10 

 


