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Jelen tájékoztatóban megjelenő termékleírások csak kivonatok az érvényben lévő műszaki 
információkból. Nem törekedtünk a teljességre. Igény esetén kérje a teljes műszaki információkat, 
adatlapokat.  Minden esetben kötelezően figyelembe vettük a DIN 18356, a veszélyes anyagokra 
vonatkozó (TRGS 619) előírásokat, valamint a szakma szabályait. Hogy melyik termék, melyik 
feldolgozási módszer kerül kiválasztásra a parketta, faburkolat  lerakása és bevonása során, azt a 
helyi adottságok, klímaviszonyok, faburkolat minősége, formája, valamint a burkolatgyártók 
utasításai döntik el. Más gyártók termékeinek a burkolás, vagy bevonás során történt használata 
esetén esetlegesen keletkező hibákért, reklamációkért a Forbo alapvetően semmiféle felelősséget 
nem vállal. Minden, - ebben a kiadványban, valamint technikai információs adatlapokban található 
utasítások kizárólag Forbo Erfurt bevonó és burkolási anyagainak kizárólagos használata esetén 
érvényesek. Új, vagy ritkán felhasznált fatípusok esetén (pl. egzóta faburkolatok), valamint 
szokatlan parketta és fapadlóformák, illetve láthatóan nem az alapvető termékek sorába tartozó 
anyag esetén feltétlenül vegye fel a kapcsolatot a feldolgozás megkezdése előtt a Forbo Erfurt 
szakemberével.

Tel: +49(0)361-7304166 Email technik.erfurt@forbo.com.  Kötelező érvényű információkat csak 
írásos formában adunk. 
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Kiszerelés szállítási egység felhasználás felhordás száradási idő

paletta karton

Kiszerelés szállítási egység felhasználás felhordás száradási idő

paletta karton

Kiszerelés szállítási egység felhasználás felhordás száradási idő

paletta karton

033 Europrimer
műgyanta előkenő

9 kg 48 2100 - 150 g/m henger, kefe 2 - 4 óra  

070 Europrimer Fill  
gyors és töltőalapozó

-gyorsan szárad
-egy lépésben kitölt és alapoz

15 kg 40
(2 x 20)

2
100 - 150 g/m henger, 

spatula
30 – 120  perc

Felhasználásra kész, gyorsan száradó töltőalapozó szívó és nem szívóképes ásványi anyagból készített 
aljzatokhoz kisebb egyenetlenségek és fugák, kerámialapok, padlók valamint parkettázás előtt történő 
kiegyenlítésére. Alkalmazható felhasználásra kész cement esztrichnél, kalciumszulfát kötésű esztrichnél, 
új magnézium esztrichnél, régi padlónál, parkettánál, rétegelt lapnál, kerámialapoknál, öntött aszfaltnál, 
nyomás biztos régi burkolatoknál, epoxi felületeknél, gyorsalapozóként kalciumszulfát kötésű 
esztricheknél. Oldószermentes.
GISCODE D 1

Gyorsan száradó, oldószertartalmú műgyanta előkenő szívóképes ásványi anyagból, valamint 
magnezitből, vagy magnéziából  készült esztrichre. Maradék port jól megköti.
GISCODE S 1
Veszélyes anyag: a biztonsági és veszélyes anyagokra vonatkozó utasítások betartandók.

046 Europrimer   Parquet
speciális és parketta előkenő

10 kg 60
(3 x 20)

2
80 - 120 g/m cca. 30 perc

-12 óra 

Diszperziós előkenő Forbo diszperziós, műgyanta és 2-K ragasztók alá az aljzat szívóképességének 
szabályozására, szívóképes ásványi anyag alapú aljzatok felületén lévő por megkötésére. A száradási idő 
függ a felhasznált ragasztótól, illetve az aljzat minőségétől. Oldószermentes.
GISCODE D 1
Nem szabad 1-K ragasztóanyagok és aljzatkiegyenlítők alá használni.

henger, 
kefe, szórás

Oldó-
szer

mentes

Kiszerelés szállítási egység felhasználás felhordás közbenső
száradási időpaletta karton

021 Euroblock Reno 
2 K-EP előkenő

-Vízmentes, oldószermentes
-maradék nedvesség bezárás 
 mindenféle korlátozás nélkül

10 kg Kombi 45
(3 x 15)

2300 - 400 g/m 75082 sz.
Techno  henger 

gumitolóka 

cca. 24 óra  

2-K epoxigyanta beton és cement esztrichben hátra maradt, nem nyomásos nedvesség bezárására, a felső 
felületi szegélyzónák megerősítésére. Felhasználható tapadó hídként vagy nedvességvédelemként, vízben 
oldódó ragasztómaradványok lefedésére, folyékony epoxi habarcs előállítására.  Jó beszívódási képesség. A 
további kiegyenlítési munkálatok előtt – kivéve a 144 Euromix PU és 156 Eurowood MS Extra 
ragasztásánál - teljes felületet betakaró homokszórás szükséges. A DIN 18195/5 szerint semmiféle lezárást 
nem igényel. A DafStb iránymutatások a nedvességvizsgálatnál figyelembe veendők. Fazék idő cca. 30 
perc. Kikeményedési idő cca. 24 óra. Víz és oldószermentes.
GISCODE  RE 1
A homokszórás 846-os kvarchomokkal, 0,4-1,0 mm, Felhasználandó mennyiség 2-2,5kg/m², 
25 kg-os zsákos kiszerelés

Oldó-
szer

mentes

Kiszerelés szállítási egység felhasználás felhordás száradási idő

paletta karton

042 Euroblock Turbo  
1-K PU záróalapozó

11 kg 60
(3 x 20)

100 - 180 g/m²
felhordásonként

henger cca.  1 óra

Feldolgozásra kész gyorsan keményedő reakciós gyanta előkenő cement esztrichben és betonban lévő, 
nem nyomásos 4 CM %-ig meglévő nedvesség  bezárására, szívó és nem szívóképes ásványi anyag 
alapú aljzatok felső felületi szegélyzónájának  megerősítésére aljzatkiegyenlítést megelőzően. 
Használható továbbá parketták közvetlen reakciós gyantaragasztókkal történő ragasztásához is, 
homokszórás nélkül. Alkalmas vízben oldódó ragasztómaradványok befedésére is. Nagyon 
emissziószegény, oldószermentes a TRGS 610-nek megfelelően.
EMICODE EC 1R, GISCODE  RU 1

* A helyiség klíma viszonyok függvényében (hőmérséklet, páratartalom)

ÚJ

ÚJ

Oldó-
szer

mentes
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990 Europlan  Direct  

- parketta kiegyenlítő massza
- általában előkenő nélkül használható
- 20 mm vastagságig 

Kiegyenlítők és simító anyagok

25 kg 42 2
1,5 kg/m /mm 2-3 óra múlva cca.  24 óra

Univerzális, önkiegyenlítő, feszültségszegény, tapadó, önterülő parketta aljzatkiegyenlítő anyag nagyon 
erős igénybevételhez, 20 mm vastag rétegig. Problémás aljzatokra is alkalmas előkenés nélkül, mint pl. 
kőburkolat, öntött aszfalt * és nedvességtartalmú ragasztómaradványok esetében is. Legkisebb vastagság 
parketta alá 3mm, szivattyúzható, raklival teríthető. Csak belső használatra
Kromátban szegény a TRGS 613 szerint. GISCODE ZP 1, EMICODE EC 1R
                                                                                                          
* Öntött aszfaltnál az 5 mm-es vastagsághatár figyelembe veendő
   

969 Europlan  Reno  

- parketta kiegyenlítő massza
- általában előkenő nélkül 
  használható 25 kg 42 2

1,5 kg/m /mm

Feszültségszegény, önterülő parketta aljzatkiegyenlítő anyag nagyon erős igénybevételhez, kitűnő végső 
kikeményedéssel. 10 mm vastag rétegig ásványi anyagból készült aljzatok egyenetlenségeinek 
megszűntetésére előkenő használata nélkül alkalmas, mint pl. kőburkolatok, öntött aszfalt * és 
nedvességtartalmú ragasztómaradványok esetében is. Legkisebb vastagság parketta alá 3mm, 
szivattyúzható, raklival teríthető. Csak belső használatra. Nagyon emmissziószegény, kromátban szegény a 
TRGS 613 szerint
GISCODE ZP 1, EMICODE EC 1R
                                                                                                          
* Öntött aszfaltnál az 5 mm-es vastagsághatár figyelembe veendő
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Kiszerelés szállítási egység felhasználás járható 3 mm 
rétegvastagságnál

burkolható
paletta karton

Kiszerelés szállítási egység felhasználás járható 3 mm 
rétegvastagságnál

burkolható
paletta karton

cca.  24 óra 2-3 óra múlva

960 Europlan Super  
 

Parketta aljzatkiegyenlítő anyag feszültségmentes, önterülő aljzatkiegyenlítő anyag. nagyon erős 
igénybevételhez, kitűnő végső kikeményedéssel egy menetben 20 mm vastag rétegig ásványi eredetű 
anyagból készült aljzatok egyenetlenségeinek megszűntetésére és öntött aszfalt * esetében egy menetben 
alkalmazható. Legkisebb vastagság parketta alá 3mm, szivattyúzható, raklival teríthető. Csak belső 
használatra
Nagyon emmissziószegény, kromátban szegény a TRGS 613 szerint.
EMICODE EC 1R, GISCODE ZP 1
                                                                                                          
* Öntött aszfaltnál az 5 mm-es vastagsághatár figyelembe veendő

25 kg 42
21,5 kg/m /mm 1-2 óra múlva cca.  24 óra

Kiszerelés szállítási egység felhasználás járható 3 mm 
rétegvastagságnál

burkolható
paletta karton

965 Europlan Flex 
rostos aljzatkiegyenlítő

Rostokkal kevert, önterülő, nagyon feszültségszegényen tapadó, cementalapú parketta aljzatkiegyenlítő 
anyag
Deformálható új és régi padlók kiegyenlítésére. Kifejezetten alkalmas csavarral rögzített fapadlókra, 
farostlemezekre, régi parkettára 15 mm rétegvastagságig. Legkisebb vastagság parketta alá 3mm. Csak 
belső használatra.
Nagyon emmissziószegény, kromátban szegény a TRGS 613 szerint.
EMICODE EC 1R, GISCODE ZP 1

25 kg 42
25 kg/m /3mm 3 óra múlva cca.  24 óra

Kiszerelés szállítási egység felhasználás járható 3 mm 
rétegvastagságnál

burkolható
paletta karton

940 Europlan Quick
       töltőanyag

- stabil töltőanyag

Stabil, erősen megterhelhető, gyorsan kötő aljzatkiegyenlítő anyag lépcsők, lépcsőfordulók kijavítására, 
kiegyenlítésére, esztrichben lévő kitörések, lyukak , valamint mély egyenetlenségek feltöltésére, élek, 
lejtések ,átmenetek kialakítására.50 mm rétegvastagságig felhordható. A hozzáadott víz mennyiségével 
beállítható szilárd, vagy kevésbé szilárd állapotra.
Dúsítható 30 %-ig kvarchomokkal. Beltéri használatra. Feldolgozási idő cca. 15 perc. Kromátban 
szegény a TRGS 613 szerint.
EMICODE EC 1R, GISCODE ZP 1

25 kg 42
21,5 kg/m /mm cca. 30 perc

lehűlés és 
járhatóság

Kiszerelés szállítási egység felhasználás járható burkolható

paletta karton



Parketta burkolási termékek

 

Nagymértékben terhelhető, gyorsan kötő, vízmentes, oldószermentes kétkomponensű ragasztóanyag, 
mindenféle szokásos parketta, laminált burkolatok, parafalapok megfelelő aljzatra való ragasztásához. A 
parketta csiszolása, bevonása 24 óra múlva lehetséges. Oldószermentes. GISCODE RU 1 
Tisztitas: 694 oldat (10 kg) nem kikemenyedett anyag eseten
Előkenő:021 Euroblock Reno 2-K-EP előkenő homokszórás nélkül
              042 Euroblock Turbo homokszoras nelkul

144 Euromix PU
2-K-PUR univerzális 
parketta ragasztó

-könnyen kenhető
-a parketta 24 óra múlva csiszolható

BONDING SYSTEMS
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Nagymértékben terhelhető, szépia barnára színezett, gyorsan kötő, vízmentes, oldószermentes 
kétkomponensű ragasztóanyag, mindenféle szokásos parketta, laminált burkolatok parafalapok 
megfelelő aljzatra való ragasztásához. A parketta csiszolása, bevonása 24 óra múlva lehetséges 
Oldószermentes. GISCODE RU 1 
Tisztítás: 694 oldat (10 kg) nem kikeményedett anyag esetén
Előkenő:021 Euroblock Reno 2-K-EP előkenő homokszórás nélkül
              042 Euroblock Turbo homokszórás nélkül

151 Euromix PU (Sepia)
2-K-PUR univerzális
parkettaragasztó

-sötét fatípusokhoz
-könnyen kenhető
-cca. szépia barnára (RAL 8014) 
 színezett
-a parketta 24 óra múlva csiszolható

155 Euromix Parquet
2-K parkettaragasztó

-a parketta 24 óra múlva 
      csiszolható

Nagymértékben terhelhető, gyorsan reagáló, vízmentes, kétkomponensű ragasztóanyag, mindenféle 
szokásos parketta, deszkapadló, laminált burkolatok,  parafalapok megfelelő aljzatra való ragasztásához.
Alkalmas speciális sportpadlók padló alatti szerkezetéhez (pl. alumínium lap, PUR bevonatok)
A parketta csiszolása, bevonása 24 óra múlva lehetséges.
Oldószermentes. GISCODE RU 1 
Tisztítás: 694 oldat (10 kg) nem kikeményedett anyag esetén
Előkenő:021 Euroblock Reno 2-K-EP előkenő homokszórással               

ÚJ
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156 Eurowood MS Extra 
1-K MS Elastic 
parkettaragasztó

-semmiféle allergén hatása 
      nem ismert

Rugalmasan nyúló, zsugorodásmentesen kikeményedő, jelzésnélküli, víz és oldószermentes SMP bázisú 
parkettaragasztó mozaikpadló, csap-hornyos parketta, többrétegű parketta, tömör parketta, fapadló, nagy 
lépés zajcsökkentésű élére állított lamella parketták ragasztásához, előkenésre nincs szükség. Öntött aszfalt 
esetén kérjen tájékoztatást. Lefektetést nehezítő szennyeződések gyorsan eltávolíthatók. A parketta 48 óra 
múlva csiszolható, bevonható.
Oldószermentes, nagyon emisszió szegény. EMICODE EC1R GISCODE RS 10 
Előkenő:021 Euroblock Reno 2-K-EP előkenő homokszórással               
              042 Euroblock Turbo homokszórás nélkül

250 Eurosol Parquet
műgyanta parkettaragasztó

-könnyen kenhető

Aromamentes műgyanta ragasztó mozaikparketta ,csap-hornyos parketta, élére állított lamella parketta, 
tömör parketta, RE/WE faburkolat, burkolásra alkalmas aljzatra való nyíró szilárd ragasztásához. 
Használható többrétegű parkettánál 14 mm rétegvastagságtól, többrétegű egyes parkettalapok max. 
70mm szélesség és max. 600 mm hosszúságnál (gyártók adatai szerint). Tömör padló esetén 
érdeklődjön. Veszélyes anyag osztály: vegye figyelembe a biztonsági és veszélyes anyagokra vonatkozó 
utasításokat. GISCODE S 1
Előkenő:033 Europrimer műgyanta előkenő / 046 Europrimer Parquet speciális és parketta előkenő
Hígító/tisztító 683 oldat (0,8 kg,  10kg)

48

Kiszerelés szállítási egység felhasználás
paletta karton

felhordás berakási idő

6,9 kg
 kombi 
egység

75

paletta
Kiszerelés szállítási egység felhasználás

karton
felhordás berakási idő

7 kg +
1,05 kg

keményítő

48 300 - 700
2 g/m

B3 fogazat cca. 40 perc   

700 - 1000
2 g/m

B11 fogazat

Kiszerelés szállítási egység felhasználás
paletta karton

felhordás berakási idő

Oldó-
szer

mentes

Oldó-
szer

mentes

Oldó-
szer

mentes

7 kg +
1,05 kg

keményítő

300 - 700
2 g/m

B3 fogazat cca. 40 perc   

700 - 1000
2 g/m

B11 fogazat

800 - 1200
2 g/m

B3 fogazat cca. 100 perc   

1200 - 1300
2 g/m

B11 fogazat

16 kg 33

paletta
Kiszerelés szállítási egység felhasználás

karton
felhordás berakási idő

800 - 1000
2 g/m

B3 fogazat cca. 30 perc   

1000 - 1200
2 g/m

B11 fogazat

20 kg 33

paletta
Kiszerelés szállítási egység felhasználás

karton
felhordás berakási idő

700 - 900
2 g/m

B3 fogazat 5- 10 perc   

800 - 1100
2 g/m

B11 fogazat



Parketta burkolási termékek

 

 

Aromamentes, időálló, gyorsan húzó műgyanta ragasztó, jó barázdatartással mozaikparketta, 
hagyományos parketta, lamella parketta, tömör parketta, RE/WE faburkolat,  burkolásra alkalmas 
aljzatra való nyírószilárd ragasztásához. Használható többrétegű parkettánál 14 mm rétegvastagságtól, 
többrétegű egyes parkettalapok max. 70mm szélesség és max.600 mm hosszúságnál (gyártók adatai 
szerint). Tömör padló esetén érdeklődjön. Veszélyes anyag osztály: vegye figyelembe a biztonsági és 
veszélyes anyagokra vonatkozó utasításokat. GISCODE S 1
Előkenő:033 Europrimer műgyanta előkenő / 046 Europrimer Parquet speciális és parketta előkenő 
Hígító/tisztító 683 oldat  (0,8 kg, 10kg)

255 Eurosol Parquet Extra
parkettaragasztó

-Nagyon jó barázda tartó

BONDING SYSTEMS
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Univerzális, időálló, gyorsan húzó műgyanta parketta ragasztó kifejezetten kevésbé duzzadó oldószer 
összetétellel,  rugalmas fafajták és kritikus parkettaformák , többrétegű (1.2,3 réteg) parketták (gyártók 
adatai szerint), mozaikparketta, lamella parketta, tömör parketta, burkolásra alkalmas aljzatra való nyíró 
szilárd ragasztásához. Öntött aszfalt, csavarozott farostlemezek. Tömör padló esetén érdeklődjön. 
Veszélyes anyag osztály: vegye figyelembe a biztonsági és veszélyes anyagokra vonatkozó utasításokat. 
GISCODE S 1
Előkenő:033 Europrimer műgyanta előkenő / 046 Europrimer Parquet speciális és parketta előkenő 
Hígító/tisztító 683 oldat (0,8 kg, 10kg)

258 Eurosol Parquet WF
parketta ragasztó

-Nagyon jó barázda tartó
-Kevésbé duzzadó minőség
-Prémium minőség

551 Eurosafe Parquet PRO
parketta ragasztó

Diszperziós bázisú - DIN EN 14293 szerinti nyíró szilárd parkettaragasztó erős végső szilárdsággal 
mozaik parketta ragasztásához. Tölgy, bükk, kőris, juhar stb. Csak kockamintás anyaghoz, megfelelő, 
szívóképes cementalapú aljzatra. 
GISCODE D 2
Előkenő: 046 Europrimer Parquet speciális és parketta előkenő

5

553 Eurosafe WE/GE
fa járólap ragasztó

Rugalmas, DIN 68702 szerint diszperziós bázisú speciális ragasztó WE/GE fa járólap ragasztásához. 
Oldószermentes. GISCODE D 1
Előkenő: 021 Euroblock Reno 2-K-EP előkenő homokszórással

Ötlet:  fa járólap impregnálása 879 parkettaolajjal

554 Eurosafe Parquet Plus
univerzális parketta ragasztó

-kifejezetten vízszegény
-kitölti az üreges részeket
-prémium minőség

Stabil hártyarétegű, gyorsan húzó kifejezetten vízszegény, nyíró szilárd kötéssel rendelkező, diszperziós 
műgyanta ragasztóanyag a DIN 14293 szerint. Kitölti az üreges részeket, hasonlóan a 
műgyantaragasztókhoz. Alkalmas hagyományos, mozaik, 10 mm-es tömör tölgy lamella parkettához, 
magas peremű lamella parkettához, többrétegű parkettákhoz 1200 mm-ig, megfelelő, szívóképes 
aljzatra történő ragasztásra.  A gyártók diszperziós ragasztóanyaghoz való engedélyezést vegye 
figyelembe, valamint ügyeljen az aljzat egyenletes felületére. Duzzadásra érzékenyebb faanyagokhoz is 
alkalmazható. Oldószermentes. GISCODE D 1
Előkenő: 046 Europrimer Parquet speciális és parketta előkenő

33

Kiszerelés szállítási egység felhasználás
paletta karton

felhordás berakási idő

20 kg 33 800 - 900
2 g/m

B3 fogazat 10 - 15 perc   

900 - 1100
2 g/m

B11 fogazat

Kiszerelés szállítási egység felhasználás
paletta karton

felhordás berakási idő

Oldó-
szer

mentes

Oldó-
szer

mentes

20 kg 700 - 900
2 g/m

B3 fogazat

900 - 1100
2 g/m

B11 fogazat

10 kg
 

44

paletta
Kiszerelés szállítási egység felhasználás

karton
felhordás levegőztetési idő

1000 -  1300  
2g/m

C1/C2 fogazat cca. 15 perc   

22 kg 24

paletta
Kiszerelés szállítási egység felhasználás

karton
felhordás berakási idő

800 - 900
2 g/m

B3 fogazat cca. 10 perc   

900 - 1100
2 g/m

B11 fogazat

10 - 15 perc   

22 kg
 

24

paletta
Kiszerelés szállítási egység felhasználás

karton
felhordás berakási idő

2cca. 900  g/m B3 fogazat cca. 10 perc   



Parketta burkolási termékek

 

 

Stabil hártyarétegû, gyorsan kikeményedõ, nyírószilárd diszperziós ragasztóanyag DIN 14293 szerint.
Alkalmas csap-hornyos, mozaik, 10 mm-es tömör tölgy lamella parkettához, magas peremû lamella 
parkettához, többrétegû parkettákhoz 600 mm-ig , megfelelõ, szívóképes aljzatra történõ ragasztásra.  A 
gyártók diszperziós ragasztóanyaghoz való engedélyezést vegye figyelembe, valamint ügyeljen az aljzat 
egyenletes felületére. Nagyon emmissziószegény, oldószermentes. EMICODE EC 1, GISCODE D 1
Elõkenõ: 046 Europrimer Parquet speciális és parketta elõkenõ

655 Eurostar Parquet
parketta ragasztó

-vízszegény

BONDING SYSTEMS
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556 Eurosafe Parquet
laminált és készparketta enyv D 3

PVAc – enyv csaphornyos laminált burkolat csap-horony, többrétegû parketta, fedõlapok enyvezésére. 
Sokoldalúan felhasználható, gyorsan kötõ faenyv. Megfelel az EN 204 D3 megfelelõségi osztály 
követelményeinek Oldószermentes. GISCODE D 1

6

Helmipur SH 100
ragasztó & tömítõ

-ideális parkettajavításokhoz
-1-K-PUR  bázisú

Kiváló minõségû, gyorsan reagáló, nedvességre keményedõ, rugalmas, PUR bázisú 1-K komponensû 
ragasztó és tömítõanyag.
Parketta javítási munkáknál. Szinte minden anyagra kiváló a tapadása, még fémekre is.
Forbo lakkokkal a felülete átkenhetõ.

8801 
Aqua fakittoldat

Ha egyszer kipróbálja,
soha nem alkalmaz a jövõben 
oldószertartalmú kittoldatot

- NMP mentes
Vízbázisú, mindenféle facsiszoló porral keverhetõ fakitt oldat, 2 mm vastagságig fugatömítésre. Hosszan 
feldolgozható, gyorsan száradó, nagyon jól csiszolható, semleges szagú anyag.
A fugákban stabilan megmarad. Forbo Aqua lakkok elõtti használatra.
GISCODE W 1

750 g

10 kg
 

600

44

paletta
Kiszerelés szállítási egység felhasználás

karton
felhordás levegõztetési idõ

22 kg 24 2cca. 900  g/m B3 fogazat cca. 10 perc   

cca. 1100
2 g/m

B11 fogazat

Kiszerelés szállítási egység felhasználás
paletta karton

felhordás berakási idõ

Oldó-
szer

mentes

caa. 20 
 

-25 fm
palackonként 

szóró palack nedves ragasztás

310 ml 1188
(5x18 k)

paletta
Kiszerelés szállítási egység színpaletta 

karton

felhordás

fekete, fehér, 
szürke

kinyomó 
pisztollyal

12

5 l

10 l

72

44

paletta
Kiszerelés szállítási egység felhasználás

karton
felhordás száradási idõ

cca. 50 - 150
2 g/m

kettõs felületû
spatulával 
75080 sz.

30- 60 perc   

Parketta ragasztók és javítóanyagok

12

Aqua alapozó anyagok parkettabevonáshoz



 
Feldolgozásra kész, rugalmasan kötő aljzatkiegyenlítő alapozó az oldalsó enyvkifolyás csökkentésére, 
alkalmas problémás burkolatok alá, valamint hajszálrepedések bezárására is.A Forbo Aqua lakkok 
felhasználása előtt  alkalmazandó. Oldószermentes.
GISCODE W 2+

881 
Aqua Gel kiegyenlítő paszta

-csökkenti az oldalsó enyvkifolyást
-csökkenti a lakkiömlést
-bezárja a hajszálrepedéseket

-NMP mentes

BONDING SYSTEMS
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882 
Aqua alaplakk

-NMP mentes

Feldolgozásra kész, közömbös szagú vizes, hengerelhető, spatulázható, töltő alapozó, Forbo Aqua 
lakkok felhasználása előtti alkalmazásra.
GISCODE W 3+

7

858 Aqua lakk
M Protect
selyem matt  (sm)

-1-K = 2-K  (önhálósodó)
-objektum- nagyon erős 
igénybevétel

Az első 1-K Aqua parkettalakk, amelyik keményítő nélkül (önhálósodó) rendkívül karcolás biztos, 
kopásálló és vegyszer ellenálló-mindenféle parketta bevonása olyan, mintha 2-K rendszerrel történt 
volna. Csökkenti az oldalirányú enyvkifolyást. Nagyon jól csiszolható. Bizonyos fafajtákat megéget 
(mint pl. tölgy).
C igénybevételi osztály az Ö Norm C 2354 szerint.
GISCODE W 3 

867 Aqua lakk
Easy Future
selyem matt  (sm)

-kitűnő felületképzés
-optimálisan kiegyensúlyozott 
  kapcsolat kopásállóság és 
  karcolás ellenállóság között
-objektum- nagyon erős 
  igénybevétel

Kiváló minőségű PUR bázisú Aqua parkettalakk, jól terülő tulajdonsággal, minden szabványos parketta 
csúszásmentes, strapabíró bevonására.
C igénybevételi osztály az Ö Norm C 2354 szerint
GISCODE W 3 

Aqua alapozó anyagok parkettabevonáshoz

5 l 75

paletta
Kiszerelés szállítási egység felhasználás

karton
felhordás száradási idő

cca. 20 - 30
2 g/m

kettős felületű
spatulával 
75080 sz.

20- 30 perc   
max.  2 óra

2

Aqua bevonó lakkok parkettához

5 l

10 l

96

54

cca. 30 - 50
2

 g/m

cca. 30 perc   

cca. 100
2 g/m

Techno bezáró 
henger 75082 sz.

Kiszerelés szállítási egység felhasználás
paletta karton

felhordás száradási idő 

4

2

kettős felületű
spatulával 
75080 sz.

1 - 2 óra 

10 l 54 cca. 30 - 50
2

 g/m

cca. 20 perc   

100 - 140
2 g/m

Techno bezáró 
henger 75082 sz.

Kiszerelés szállítási egység felhasználás
paletta karton

felhordás száradási idő 

2 kettős felületű
spatulával 
75080 sz.

2 - 4 óra 

5 l

10 l

96

54

cca. 30 - 50
2 g/m

cca. 20 perc   

cca. 150
2 g/m

Techno bezáró 
henger 75082 sz.

Kiszerelés szállítási egység felhasználás
paletta karton

felhordás száradási idő 

4

2

kettős felületű
spatulával 
75080 sz.

3 - 5 óra 

5 l 

10 l 

(sm)                    

(gl,sm)                    

96

54

cca. 30 - 50
2 g/m

cca. 20 perc   

cca. 150
2 g/m

Techno bezáró 
henger 75082 sz.

Kiszerelés szállítási egység felhasználás
paletta karton

felhordás száradási idő 

4

2

kettős felületű
spatulával 
75080 sz.

2 - 4 óra 

Kiváló minőségű PUR bázisú Aqua parkettalakk, minden szabványos parketta csúszásmentes, strapabíró 
bevonására.
C igénybevételi osztály az Ö Norm C 2354 szerint
GISCODE W 3 

883 Aqua lakk
Premium
fényes  (gl)
selyem matt (sm)

-kitűnő kopásállóság 
-optimális karcolás ellenállóság 
-objektum- nagyon erős 
  igénybevétel



BONDING SYSTEMS

eurocol - the strong connection

860 2-K-PUR Aqua lakk
Nature Plus
erősen matt
  
-olaj-viasz felületi optika 
 2-K Aqua lakkal
-kopásállóság: nagyon jó
-vegyszer ellenállóság: nagyon jó
-objektum- nagyon erős 
  igénybevétel

Kiváló minőségű PUR bázisú Aqua parkettalakk,  jól terülő tulajdonsággal, mindenféle parketta 
csúszásmentes, strapabíró bevonására. Kedveli a meleg, nyílt karakterű fafajtákat, felületi megjelenítése 
az olajozott és viaszolt parkettákhoz hasonló. Olaj - viasz felületi optika – olajozás és viaszolás nélkül.
C igénybevételi osztály az Ö Norm C 2354 szerint
GISCODE W 3 

8

884 2-K  Aqua lakk
Perfect Duo
selyem matt (sm)
  
-kopásállóság: nagyon jó
-vegyszer ellenállóság: nagyon jó
-objektum- nagyon erős 
  igénybevétel

Rendkívül jó minőségű, PUR bázisú, kétkomponensű Aqua parkettalakk minden szabványos parketta 
rendkívül kopásálló, vegyszer ellenálló, strapabíró bevonására. Kedveli a meleg, nyílt karakterű fafajtákat, 
felületi megjelenítése az olajozott és viaszolt parkettákhoz hasonló. Olaj-viasz felületi optika – olajozás és 
viaszolási munka ráfordítása nélkül.
C igénybevételi osztály az Ö Norm C 2354 szerint
GISCODE W 3 

886   Parketta vizes lakk
Medium
selyem matt (sm)
  
-lakótérben
-közepes intézményi igényeknél

Vizes alapú PUR akrilát parkettalakk mindenféle parketta strapabíró, kopásálló bevonására.
B igénybevételi osztály az Ö Norm C 2354 szerint
GISCODE W 3 

Aqua bevonó lakkok parkettához

5 l + 0,4 l

10 l + 0,8 l
keményítő

keményítő

96

54

cca. 30 - 50
2

 g/m

cca. 20 perc   

cca. 150
2 g/m

Techno bezáró 
henger 75082 sz.

Kiszerelés szállítási egység felhasználás
paletta karton

felhordás száradási idő 

4

2

kettős felületű
spatulával 
75080 sz.

3 - 5 óra 

10 l +
0,8 kg

keményítő

54 cca. 30 - 50
2 g/m

cca. 20 perc   

cca. 150
2 g/m

Techno bezáró 
henger 75082 sz.

Kiszerelés szállítási egység felhasználás
paletta karton

felhordás száradási idő 

2 kettős felületű
spatulával 
75080 sz.

2 - 4 óra 

5 l

10 l

96

54

cca. 30 - 50
2

 g/m

cca. 20 perc   

cca. 150
2 g/m

Techno bezáró 
henger 75082 sz.

Kiszerelés szállítási egység felhasználás
paletta karton

felhordás száradási idő 

4

2

kettős felületű
spatulával 
75080 sz.

2 - 4 óra 

10 l             54 cca. 150
2 g/m

Techno bezáró 
henger 75082 sz.

Kiszerelés szállítási egység felhasználás
paletta karton

felhordás száradási idő 

2 2 - 4 óra 

Kiváló minőségű, matt, csúszásmentes egykomponensű PUR bázisú Aqua parketta lakk nagyon jó 
terülő tulajdonsággal jelenleg a sport területén használatos minden szabványos parketta kopásálló, 
strapabíró bevonására.
A 897 sz. sportburkolat ápolóval együtt sportburkolatokhoz a DIN 18032 és Ö-Norm 2608 előírása 
szerint megfelel. Teljesíti az ÖISS csúszósurlódás és tükröződési fokkal kapcsolatos iránymutatásának 
feltételeit. GISCODE W 3 

863 Aqua Lack
Easy Future Sport
matt  (m)

-kitűnő kopásállóság
-optimális karcolás ellenállóság
-objektum- nagyon erős 
  igénybevétel

868 Aqua lakk
Nature
erősen matt  

-olaj-viasz felületi optika 
 1-K Aqua lakkal
-optimálisan kiegyensúlyozott 
  kapcsolat kopásállóság és 
  karcolás ellenállóság között
-objektum- nagyon erős 
  igénybevétel

10 l 54 cca. 30 - 50
2 g/m

cca. 20 perc   

cca. 150
2 g/m

Techno bezáró 
henger 75082 sz.

Kiszerelés szállítási egység felhasználás
paletta karton

felhordás száradási idő 

2 kettős felületű
spatulával 
75080 sz.

2 - 4 óra 

Rendkívül jó minőségű, PUR bázisú, kétkomponensű Aqua parkettalakk minden szabványos parketta 
rendkívül kopásálló, vegyszer ellenálló, strapabíró bevonására. Fazékidő: cca. 1,5 óra
C igénybevételi osztály az Ö Norm C 2354 szerint
GISCODE W 3/DD 1 
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865 
záró és egzóta alapozó
-egzóta alapozó
-javító alapozó
-könnyű, melegtónusú megégetés  

Vizes alapú PUR akrilát parkettalakk minden szabványos  parketta  bevonására. Kiválóan alkalmas 
lakóterekben. Teljes felépítés lehetséges.
A igénybevételi osztály az Ö Norm C 2354 szerint
GISCODE W 3 

9

Oldószertartalmú alapozó, famaradványok fedésére, melyek egyébként lakkozásnál tapadási problémát 
okoznának, kifejezetten alkalmas a különféle egzótafák, füstölt tölgy esetében. Ideális régi parketta 
felújításoknál is. Gyorsan szárad. Felhasználása két felhordással, az ehhez csatlakozó közbenső 
csiszolással. Forbo Aqua Lack Premium 883, Forbo Aqua Lack Easy Future 867, Forbo vizes 
parketta lakk 886, Forbo 2-K-PUR Aqua Lack 860 és 2-K-PUR Aqua Lack 884 anyaggal bevonható. 
Feldolgozásra kész anyag, hengerelhető. Vegye figyelembe a műszaki adatlapot. GISCODE G 2
Nem használható 858 M Protect anyaggal együtt Veszélyes anyag: a biztonsági és veszélyes anyagokra 
vonatkozó utasítások betartandók.

870 
fakitt oldat

Aromamentes, mindenféle fa csiszolóporral (80-100 szemcseméret) keverhető fakitt oldat. Fugák 2mm-ig  
történő kitöltésére, gyorsan szárad, transzparens, jól csiszolható.
Veszélyes anyag: a biztonsági és veszélyes anyagokra vonatkozó utasítások betartandók.
GISCODE G 2 

Aqua bevonó lakkok parkettához

10 l +
1 l

keményítő

54 80 - 100
2

 g/m

nejlon lakkozó
henger 78902 sz.

Kiszerelés szállítási egység felhasználás
paletta karton

felhordás száradási idő 

cca.  12 óra 

10 l 45  50 - 100
2 g/m

cca. 30 perc   

Kiszerelés szállítási egység felhasználás
paletta karton

felhordás száradási idő 

kettős felületű
spatulával 
75080 sz.

10 l             45 150 - 180
2 g/m

henger
lapos kefe

Kiszerelés szállítási egység felhasználás
paletta karton

felhordás száradási idő 

2 - 12 óra 

Nagyon jó minőségű, aromamentes, strapabíró, kifejezetten kopásálló, rendkívül vegyszerellenálló 2-K-
PUR parkettalakk mindenféle parketta és faburkolat típushoz. Jól kitölt, alig hólyagosodik. DD minőség. 
Erős terhelésnek kitett objektumoknál használandó. Fazékidő: cca. 2 óra.
C igénybevételi osztály  az Ö Norm C 2354 szerint
Veszélyes anyag: a biztonsági és veszélyes anyagokra vonatkozó utasítások betartandók.
GISCODE KH 1/DD 1

874 
2-K  parkettalakk DD
selyem matt (sm)
  
-objektum- nagyon erős 
  igénybevétel

855 Eurolack Basic
Nature
selyem matt  (sm)  
-lakótérben
-közepes intézményi igényeknél

újonnan kialakított

5 l

10 l

96

54

cca. 30 - 50
2

 g/m

cca. 30 perc   

120 - 150
2 g/m

Techno bezáró 
henger 75082 sz.

Kiszerelés szállítási egység felhasználás
paletta karton

felhordás száradási idő 

4

2

kettős felületű
spatulával 
75080 sz.

2 - 4 óra 

Parketta bevonáshoz alapozó anyagok

Parketta bevonó lakkok
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850 Olaj-viasz emulzió 
(kemény viaszolaj)

-objektumokhoz alkalmas
-pad-del felfényesítés

10

Feldolgozásra kész, mélyen behatoló, kiváló minőségű, viasz és természetes beeresztő olajok keveréke
Szívóképes fapadlók impregnálására és ápolására, valamint ipari fapadló, fajárda, parafa esetén. 
Hengerelhető, spatulázható. Oxigén hatására keményedik. Bizonyos fafajták esetében nem, vagy 
korlátozottan alkalmazható.
Pad-del kell felfényesíteni. Vegye figyelembe az érvényes műszaki előírásokat.
GISCODE Ö 60

862 High Solid
Olaj-viasz  

-oldószermentes
-pad-del felfényesítés

Oldószermentes, tixotrópikus (megfolyás ellenálló), olaj-viasz kombináció, alkalmas nyitott pórusú 
fapadlók és parafa egy munkamenetben történő impregnálására, ápolására. Bizonyos fafajták esetében 
nem, vagy korlátozottan alkalmazható. Felhordás után pad-del kell felfényesíteni. 100 %-os szilárdanyag 
tartalom. Oxigén hatására keményedik. Vegye figyelembe az érvényes műszaki előírásokat.
GISCODE Ö 10

4

kettős felületű
spatulával 75080 sz.

2,5 l             144 cca. 80
2 g/m

olaj-viasz 
hengerrel 75089 sz.

Kiszerelés szállítási egység felhasználás
paletta karton

felhordás száradási idő 

cca.  8 óra 

Parkettaolajok / parketta olaj-viasz

10 l 54 80 - 100
2

 g/m

nejlon lakkozó
henger 78902 sz.

Kiszerelés szállítási egység felhasználás
paletta karton

felhordás száradási idő 

cca.  12 óra 

Kiváló minőségű, aromamentes, strapabíró, kopásálló, rendkívül vegyszerellenálló olaj-műgyanta bevonat 
mindenféle parketta és faburkolathoz, valamint parafa padlóhoz. Nagyon jó töltőerő.
Objektumokban nagyon erősen igénybevett területekre. Alapozóként is alkalmazható, jól spatulázható. 
C igénybevételi osztály az Ö Norm C 2354 szerint
Veszélyes anyag: a biztonsági és veszélyes anyagokra vonatkozó utasítások betartandók.
GISCODE KH 1

875 
Olaj-műgyanta bevonat
selyem matt  (sm)
  
-objektum- nagyon erős 
  igénybevétel

Parketta bevonó lakkok

cca. 20
2 g/m

kettős felületű
spatulával 75080 sz.

2,5 l             40 cca. 30
2 g/m

Kiszerelés szállítási egység felhasználás
paletta karton

felhordás száradási idő 

cca. 12 óra 

2,5 l   

10 l          

40

42

cca. 100 - 150
2 g/m

olaj-viasz 
hengerrel 75089 sz.

Kiszerelés szállítási egység felhasználás
paletta karton

felhordás száradási idő 

cca.  18 óra 

Erősen terhelhető olajbázisú impregnáló olaj parketta és fajárda, valamint ipari gyártáshoz is. Szórható, 
hengerelhető, takarékos felhasználású. Forbo olaj-viasz rendszer alá alapozóként használható.
GISCODE Ö 60

879 
parketta olaj
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861
padlótej

-olaj – viasz
  mindennapi tisztítás

11

Természetes viasz alapú ápolószer olajozott és viaszolt padlók bekezelésére, ápolására. Tisztán, vagy vízzel 
keverve lehet felhordani. Száradás után az ápolószer réteget fehér,  bolyhnélküli feltörlő kendővel, vagy 
gépi úton felfényesítjük.
Oldószermentes.
GISCODE GE 10

890
parketta alaptisztító

-  viaszeltávolító

Oldószermentes, tixotrópikus (megfolyás ellenálló), olaj-viasz kombináció, alkalmas nyitott pórusú 
fapadlók és parafa egy munkamenetben történő impregnálására, ápolására. Bizonyos fafajták esetében 
nem, vagy korlátozottan alkalmazható. Felhordás után pad-del kell felfényesíteni. 100 %-os szilárdanyag 
tartalom. Oxigén hatására keményedik. Vegye figyelembe az érvényes műszaki előírásokat.
GISCODE Ö 10

12

12

2           

504

96

mindennapi ápolás
cca. 75 ml  8 L   
vízzel keverve  

Kiszerelés szállítási egység felhasználás
paletta karton

felhordás száradási idő 

cca.  30 perc   

Ápoló és tisztítószerek bevont / vízálló padlókhoz

0,75 l

5 l 

12

4

törlőkendő
rongy

cca.200 ml
8 L felmosó vízhez

Kiszerelés szállítási egység felhasználás
paletta karton

felhordás

Tisztító és ápolószer semleges szappanból és növényi olajokból visszazsírozódási hatással. Vízzel hígítva 
felmosó folyadék  olajozott és viaszolt padlók ápolására és tisztítására.
GISCODE GU 40

892
padlószappan

-olaj – viasz
  mindennapi tisztítás

Ápoló és tisztítószerek olajozott / viaszolt padlókhoz

bekezelés
cca. 1 L  /30 m²
tisztán

szivacs
rongy
törlőkendő

1 l             108

Kiszerelés szállítási egység felhasználás
paletta karton

felhordás hatás kifejtés

cca.  2 - 3 perc

750 ml (sg, m)  

10 l (sg, m)                     

504

54

cca. 1 liter / 
40m²

törlőkendő

Kiszerelés szállítási egység felhasználás
paletta karton

felhordás száradási idő 

cca.1- 2  óra    

Nagyon strapabíró ápolóbevonat vízálló, Forbo Aqua lakkokkal bevont parketta, parafafelületek, 
mindenféle speciális PUR bevonat nélküli PVC, CV, linóleumburkolatok első bekezeléshez.  
Előre bevont ipari padlók esetében vegye figyelembe a gyártó adatait.
Gondos alaptisztítás után, régi parketta és parafaburkolatok felfrissítésére is alkalmazható. Csúszásmentes, 
taszítja a szennyeződéseket, elkenődéseket, ellenáll járatnyomok kialakulásának.
GISCODE GE 10

Basic Protection
898
hosszantartó alapvédő

selyemfényes (sg)
matt (m)

504

96

0,75 l

5 l 

12

4

törlőkendő
rongy
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888 
univerzális ápoló
-nincs rétegképződés
-egy menetben tisztít és ápol

12

Önmagában fényes , vissza emulgálódó tisztító és ápolószer, szennytaszító, csúszáscsökkentő, strapabíró. 
Mindenféle vízálló burkolat, mint pl. lakkozott parketta és parafa, PVC, CV - elasztomer burkolatok, 
linóleum, laminált burkolatok első tisztítására, valamint mindennapos ápolására. Rendkívül takarékos, 
mivel vízzel hígítható. Első tisztításnál 10-20 %, mindennapi takarításnál 0,5-1 %, építkezés befejező 
tisztításánál 5 %. Bőrbarát tisztítószer, mivel használat során semleges PH értékű. Kellemes illata van. 
GISCODE GU 50

891
Aqua-alaptisztító

Vizes alaptisztító, lúgra érzékeny padlókhoz, ápolószer és friss festék maradványok eltávolítására, régi 
keletkezésű ragasztómaradványok eltávolítását is megkönnyíti. Alaptisztítóként használható a 898 hosszan 
tartó alapvédő régi felületekre történő bekezelése előtt.
GISCODE GG 10 

2           

504

96

cca. 80 ml 
8 liter vízhez                

Kiszerelés szállítási egység felhasználás
paletta karton

felhordás száradási idő 

cca.  30 perc   

Önmagában fényes, szennytaszító, csúszáscsökkentő strapabíró polimerizált diszperzió, felmosó víz 
készítéséhez vizes  Forbo Aqua lakkal bevont parketták és parafa, mindenféle speciális PUR  bevonat 
nélküli PVC, CV linóleumburkolatok első és mindennapi ápolásra.
GISCODE GE 10

897
Sportburkolat ápoló 

Lásd Rendszerinformációk
6.sz. mellékletét

ÚJ

cca.  60 perc10 l 54 cca. 1 liter / 
30 m²

törlőkendő
78247 sz.

Kiszerelés szállítási egység felhasználás
paletta karton

felhordás száradási idő 

Egy munkamenetben alkalmazandó ápolószer laminált burkolatokhoz, bevont többrétegű parkettához, 
építkezés befejezésekor és mindennapi ápolásra. Enyvezett és klikkes padlónál is alkalmazható. Jól 
eltávolítja a szennyeződéseket, cipőnyomokat. Egyenletesen szárad, tiszta, foltnélküli selyemfényű 
felületet képez fényesítés nélkül. Bőrbarát tisztítószer, mivel használat során semleges PH értékű. 
Kellemes illata van.
GISCODE GU 50 

893
Laminált 
burkolattisztító

750 ml

5 l 

12

4

törlőkendő
rongy

Ápoló és tisztítószerek bevont / vízálló padlókhoz

12
4
2           

750 ml (sg, m)  
5 l (sm, m)
10 l (sg, m)                     

504
96
54

Bekezelés tisztán
cca. 1 liter / 40m²  

szivacs  
törlőkendő
rongy

Kiszerelés szállítási egység felhasználás
paletta karton

felhordás száradási idő 

cca. 1 óra    

887
parketta ápoló
selyem matt (sm)
matt (m)

-extra védő 
 és ápolófilm

Mindennapi ápolás 
cca. 200 ml 
8 l vízzel keverve                  

504

54

szennyeződéstől
függően               

Kiszerelés szállítási egység felhasználás
paletta karton

felhordás száradási idő 

cca.  10 perc   750 ml

10 l 

12

4

törlőkendő
rongy

504 szennyeződéstől
függően               

Kiszerelés szállítási egység felhasználás
paletta karton

felhordás száradási idő 

cca.  30 perc   750 ml 12 törlőkendő
rongy

Rugalmas, vagy parketta sportburkolatok első és mindennapos ápolására,  DIN 18032 szerint csúszásgátló.
Messzemenően ellenáll a karcolásnak, szennyeződésnek.
Sportpadlóhoz való alkalmasság a DIN 18032 és Ö-Norm 2608 előírása szerint és teljesíti az ÖISS vizsgált 
lakkokkal kapcsolatos (863  Aqua lakk Easy Future Sport) iránymutatásának feltételeit.
GISCODE GE 10
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Kiváló minőségű, rugalmasra beállított, tiszta PU-Aqua – parafalakk, a hozzáadott Nano részecskék 
következtében megnövelt mechanikai ellenálló képessége, használhatósága. A felületi karcolásokkal 
szembeni érzéketlenebb, valamint szennyeződésekkel  szemben ellenállóbb, mind más parafalakkok.
Mindenféle parafapadlót és burkolatot tartósan széppé tesz. Fehér, vagy színezett parafához is használható. 
Levegővel szárított, gépi bevonású parafalapok utólagos lakkozására is alkalmas.
GISCODE W 3+ 

Forbo kérésre ad  gépközlekedés számára alkalmas   parafalakkokat is.

13

Parafa burkolás termékei

Burkolási anyagok GISCODE kulcsainak adatai

Forbo termékek GISCODE csoportjai

D 1      Oldószermentes termékek TRGS 610 szerint
D 3      Oldószerben szegény termékek, toluol mentes
D 4      Oldószerben szegény termékek, toluol tartalmú
S  1      Erősen oldószertartalmú, aroma és metanol mentes
S  5       Erősen oldószertartalmú, toluol mentes
S  6       Erősen oldószertartalmú
RE 1     Epoxigyanta termékek, oldószermentes
RE 2     Epoxigyanta termékek, oldószerben szegény
RE 3     Epoxigyanta termékek, oldószer tartalmú
RU 1     Poliuretán termékek, oldószermentes
RS 10    SMP ragasztóanyag, oldószermentes
ZP 1      Cementtartalmú termékek, kromatszegény
CP 1      Kalciumszulfát tartalmú termékek
W 1       Vizes parkettalakkok, oldószermentes
W 2       Vizes parkettalakkok, oldószertartalom 5%-ig 
W 3       Vizes parkettalakkok, oldószertartalom 15%-ig 
W 3+     Vizes parkettalakkok, oldószertartalom 15%-ig , NMP mentes
Ö 60      Olaj-viasz erősen oldószertartalmú, aromátlanított
Ö 10      Olaj-viasz, oldószermentes

885 Aqua-  NANO parafa lakk

matt  (m)
selyem matt (sm)

- rendkívül karcolás biztos,
  a Nano technológiának 
  köszönhetően mégis rugalmas
 
  újonnan kialakított

5 l

10 l

96

54

100 - 150
2 g/m

Techno bezáró 
henger 75082 sz.

Kiszerelés szállítási egység felhasználás
paletta karton

felhordás száradási idő 

4

2

3 - 5 óra 

Parafa burkolás termékei

Poliuretánkötésű rugalmas parafa - PUR - granulátum szőnyeg lépészaj csökkentés érdekében, illetve a 
járás és
lakhatási komfort javítására, felújításoknál, új építkezéseknél. Lépészaj csökkentés a DIN 52210 szerint, 2 
mm vastag PVC felső burkolatnál cca. 20dB. Hővezető képesség cca. 0,12 W/mK 
Ragasztása a 155 Euromix Parquet, 144 Euromix PU, vagy 156 Eurowood MS Extrával 
* kérésre  

820 
lépészaj csökkentő alátét

20 m / 1 m

3 mm vastag
5 mm vastag *                      

11 tekercs                              teljes felületű ragasztás

tekercs hossz / 
tekercs szélesség            

szállítási egység
paletta

feldolgozás

Erős oldószertartalmú alap bevonatok és fakittek

G 1        Aromátlanított (TRSG 404 1. Csoport)  párolgásmentes
G 2        Aromátlanított (TRSG 404 1. Csoport) könnyen párolgó 
G 3        Aromatartalmú, könnyen párolgó

Erős oldószertartalmú olaj-műgyanta bevonatok
KH 1     Aromátlanított (TRSG 404 1. Csoport)
KH 2     Aromatartalmú

Erős oldószertartalmú poliuretán bevonatok
DD 1     Aromátlanított (TRSG 404 1. Csoport)
DD 2     Aromatartalmú

Erős oldószertartalmú savra keményedő bevonatok
SH 1      Erős oldószertartalmú, savra keményedő bevonat

Emulziók, diszperziók
GE 10    Oldószermentes
GU 50   Ápolószer, oldószer tartalmú, bőrkárosító anyag nélküli
GU 20   Alaptisztító, oldószertartalmú, bőrkárosító anyag és jelölés nélküli 

Veszélyes anyagokra vonatkozó előírások:

A veszélyes anyagokra vonatkozó kezelési utasítások (GefStoffV) lásd a Veszélyes anyagok kezelése 16.&  3. bekezdés vizsgálati kötelezettséget ír elő. Ez alatt 
a vizsgálat alatt azt értik többek között, hogy egy munkavállaló, amennyiben más információ nem áll rendelkezésére, abból tud kiindulni, hogy egy 
termékjelzés, amelyik a csomagoláson, vagy kísérő ismertetőn szerepel, megfelel-e a tényeknek. Termékjelölési kötelezettség készítése során a munkaadónak 
meg kell vizsgálnia , hogy a tervezet a legkisebb veszélyt tartalmazza.
A levegőztetés és nyitott idők feldolgozási utasításai  normál hőmérsékleti viszonyok ( a DIN 50014 szerinti 23 C° és 50 % relatív páratartalom) esetén 
érvényesek. A felhasználási utasítások függenek a helyszíni aljzat tulajdonságaitól, így  a megadott értékek csak iránymutatónak alkalmasak. Termékeink 
feldolgozása során vegyék figyelembe a műszaki adatlapokat és a göngyölegen lévő ismertetőket.

Üres göngyölegek kezelése
Műanyag és fém göngyöleget a GEBR-en keresztül lehet kezelni, mivel a  Forbo Erfurt Gmbh ennek tagja. A dobozokat a RESY-n, a papírtasakokat az 
INTERSEROH-n keresztül lehet anyagszerűen értékesíteni.

Minden szállításnál a Forbo Erfurt Gmbh  Általános Üzleti Feltételei  érvényesek.    
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