
E u r o s t a r  P a r q u e t  P l u s 5 5 4  
Általános parkettaragasztó 

 
Tulajdonságok:  Oldószermentes,emisszió szegény 

 (EMICODE EC1)műgyanta 
diszperziós ragasztó -EN 14293 

  Kitűnő ragasztóbarázda 

 Aljzat kisebb űregeit kitölti 

 Kötési fázisban erős filmréteg 
stabilitás 

 Csekély duzzasztónyomás 
megterhelés 

 Jó behatoló képesség 

 Alkalmas padlófűtéshez 

 Mentes a lágyítóktól 

 Nagy végszilárdság 

 Kitűnő tapadás az aljzathoz 

 Optimálisra csökkentett 
víztartalom 

 rugalmasan nyíró szilárd 

   
 

 
Következő 
anyagok 
ragasztásához: 

 Kétrétegű parketta,1200 mm hosszban-gyártó engedélyétől függően 

 Három rétegű parketta 2250 mm-ig-gyártó engedélyétől  és az aljzat 
egyenletesség emelt szintjétől függően  

 Hagyományos parketta 

 Mozaik parketta 

 Magas peremű lamella parketta 

 10 mm-es  tömörparketta- tölgy 

 Fajárda  RE/WE reprezentatív helyeken (DIN 68702) 

 Duzzadásra érzékeny fatípusok(pl. juhar, bükk stb.)amelyek az 1:4 
vastagság:szélesség arányt nem haladja meg 
 

alkalmas szívóképes  cementalapú aljzatra ,valamint erősen rögzített, 
csavarozott faforgács lapra 

 

 
Műszaki adatok: Alap: Műgyanta diszperzió 
 Szín: Barnás bézs 
 Állapot: Közepesen viszkóz 
 Sűrűség: Cca. 1,39g/cm³ 
 Hígitó/Tisztítószer: Víz 
 Felhordási mód: Fogazott spatulával , B3/B11/ (TKB) 

parkettaformától és aljzattól függően 
 

  Felhasználás: 800-1100g/m²  
 Berakási idő: Cca. 15 perc * 
 Kötési idő: 12-48 óra ,aljzattól függően*  
 Feldolgozható: 15 hónapon belül, bontott 

göngyöleget jól bezárni, hamarosan 
felhasználni  

 Tárolási feltételek: Jól bezárva, normál hőmérsékleten  
 Fagyra érzékeny: Igen 
   
 GefStoffV jelzés: 

EMICODE: 
GISCODE: 
Biztonsági adatlap: 

Nincs 
EC 1 
D 1 
Kérésre 

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

 
Aljzat: Az aljzatnak  a DIN 18202 szerint tartósan száraznak,szilárdnak, repedés és 

pormentesnek kell lennie, valamint meg kell felelnie a VOB/DIN 18356 / 18367 / 
68702 előírásainak. Ezen kívül meg kell felelnie a mindenkori  nemzeti normáknak,  



melynek ismerete a felhasználó kötelezettsége. A VOB szerinti vizsgálati és kellő 
gondosság kötelezettségre ügyelni kell. 
Az 554 Eurostar Parquet Plus anyagot közvetlenül magnézium esztrichen nem 
használható. 
Nem szívóképes aljzatra (pl.öntött aszfalt) vagy kálciumszulfát aljzatra történő 
közvetlen alkalmazása előtt  vegye fel a kapcsolatot műszaki munkatársunkkal. 
 
Szívóképes aljzatoknál igény esetén a 046 Europrimer Parquet anyaggal lehet 
alapozni. A száradási idő 1-2 óra. 
Padlófűtésnél  általában előkenést végzünk. 
Ha aljzatkiegyenlítésre van szükség. pl nem szívóképes aljzatoknál, mint pl öntött 
aszfalt, vagy kálciumszulfát kötésű, illetve magnézium esztrichek esetében, 
amelyeken a nedvesség behatására instabil felületi zónák képződhetnek, ügyelni kell 
arra, hogy struktúrájában szilárd,cementkötésű aljzatkiegyenlítő anyaggal pl. 960 
Europlan Super történjen a kiegyenlítés. Legalább 3 mm vastag réteg készítendő. 
 
Padlófűtésre alkalmas burkolásnál a meglévő mérőpontoknál a nedvesség tartalmat 
mérni kell (DIN 4725/4),a Szaniter-Fűtés-Klíma Szövetség  padlófűtések metszési 
helyeire vonatkozó jegyzőkönyve alapján kell eljárni. Hivatkozunk az aktuális TKB és 
BEB előírásokra, a szakma idevonatkozó szabályaira. 

 

 
Feldolgozás: Használat előtt jól keverje át! 

A ragasztót fogazott spatulával egyenletesen felhordjuk az aljzatra. 
Ügyeljünk a parketta hátoldal teljes felületű bordás benedvesítésére,a fogazat 
méretét az aljzat egyenletessége és a parketta formájához igazítjuk. 
A lefektetési idő, amikor a parkettát a ragasztóágyba kell helyezni, függ az aljzattól, a 
helyiség hőmérsékletétől, a levegő páratartalmától, afelhordott ragasztóréteg 
vastagságától(Cca. 15 perc). 
Csak annyi ragasztót hordjunk fel, amennyit a fektetési időn belül 
fel tudunk dolgozni. 
A parkettát a nedves ragasztóágyba helyezzük, azonnal jól megütögetjük. 
A fal mellett hagyjunk megfelelő távolságot. Kötőelemeket és hosszabb darabokat 
megfelelően terheljük súllyal. 
 
Normál körülmények között a parketta vastagságtól függően 2-10 nap után 
csiszolható. A felület bevonása csak a fa normális értékre történő visszaszáradását 
követően lehetséges. . Ez függ  az aljzat tulajdonságától, a helyiség hőmérsékletétől, 
a levegő páratartalmától. Ragasztó által okozott szennyeződéseket lehetőleg 
gyorsan, víz segítségével távolítsa el. 
 
Javasoljuk Forbo bevonat használatát. 
Kérjük nézze át  csiszolóanyagokra,lakkokra, parketta ápolószerekre vonatkozó 
komplett programunkat. 

 
Megjegyzések: A hibás ragasztások elkerülése érdekében a helyiség, ragasztóanyag, és parketta 

hőmérséklete nem lehet 18 ºC -nál, az aljzat hőmérséklete 15 ºC-nál kevesebb és 
a helyiség relatív páratartalma 40-65% között kell, hogy legyen. 
Ettől eltérő körülmények esetén kérje szakértőnk véleményét. 
 
A helyiség klimatikus körülményei meg kell, hogy feleljenek a későbbi használat 
során lévővel, a parketta méretváltozásai elkerülhetők legyenek. A helyiség 
klimatikus körülményei meg kell, hogy feleljenek a későbbi használat során lévővel, 
a méretváltozások elkerülhetők legyenek, különösen a parketta esetében. A 
parketta gyártók javaslatait és feldolgozási iránymutatásait vegye figyelembe.  
A fa nedvességtartalma vizsgálandó. A parketta gyártók javaslatait és feldolgozási 
iránymutatásait vegye figyelembe.  
Egzótafák, kritikus fafajták és 1200 mm-nél hosszabb többrétegű parketta 
esetében kérje szakemberünk tanácsát. 

 
 



 
Csomagolás: 14 kg, 44 db/paletta  

22 kg, 24 db/paletta 
 

 
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  2008.12.17,  a 2007.08.08.-i kiadás érvényét veszíti. 
 

 


