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Forbo parketta nedvességbezárás 2 K - 021 Euroblock Reno

Forbo nedvességbezárás 1 K – 026 Euroblock Multi

Forbo nedvességbezárás 1 K – 042 Euroblock Turbo

Nedvességbezárás egy nap alatt – 042 Euroblock Turbo/ 070 Europrimer Fill

Forbo gyors felújítás egy nap alatt

Alapozás és kitöltés aljzatkiegyenlítés előtt – 070  Europrimer Fill

Forbo gyorsfektetési rendszer esztrich és padlóburkolóknak  - 971 Europlan DE Rapid

Felújítás rendszerben – egy nap alatt kész – 991 Europlan Direct Rapid

Forbo epoxi padló rendszer – 835 2 –K –EP padlóbevonat

 építkezés közintézetekben - közvetlen aljzatkiegyenlítés alapozás nélkül

 építkezés közintézetekben –aljzatkiegyenlítés és  alapozás

Egy mindenhez  - 643 Eurostar Fibre

Forbo hengerfelhordási rendszer  - 522 Eurosafe Star Tack / 622 Eurostar Tack

textil(szőnyeg)lapok lerakása- 542 Eurofix Tiles

Parketta ragasztás- biztonságos, oldószer nélkül  -554  Eurosafe Parquet Plus

Régi parketta felújítás –865  Záró és exóta alapozó

Easy Future  bevonó rendszer  -867  Aqua Lack Easy Future

Parketta bevonás rendszerben

Forbo M Protect bevonó rendszer – 858 Aqua Lack M Protect

Forbo parketta sportburkolat  bevonó rendszer

Linoleum sportburkolat bevonó rendszer

Forbo Linoleum  Elastic rendszer

Forbo olajozás-viaszolás bevonó rendszer

Ezzel a kiadvánnyal minden korábbi változat érvényét veszíti.

Pótlólagos

Pótlólagos

Felszedhető (modul) 
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021 Euroblock Reno

FORBO Parketta 
nedvességbezárás

  

Vegye figyelembe a műszaki tájékoztatókat

 

 
 
 

1 x hengerelve Forbo 78902.számú 
 lakk-nejlonhengerrel
Felhasználás:  cca. 300 gr/ m²
Száradási idő: cca. 12 óra

 
 

 
 

1 x hengerelve Forbo 78902.számú 
 lakk-nejlonhengerrel
Felhasználás:  cca. 300-500 gr/m²
Közbenső száradási idő: cca. 12 óra 

Parketta közvetlen 
ragasztása

2 - K

  

021 Euroblock Reno

Mindenféle maradéknedvesség határ nélkül
-csak kétszeri felhordás
-nagyon jó bezáró hatás

- homokszórás nélkül

- homokszórással

Kiegyenlítés

Ragasztás

Eurowood MS Extra

Eurowood MS Hard Elastic

Euromix PU 

Euromix PU Sepia

1- K MS rugalmas parkettaragasztó

1-K MS rugalmas parkettaragasztó
keményen rugalmas

2-K-PUR általános ragasztó

2-K-PUR parkettaragasztó sötét

144

156

Parketta:
Pl. 554 Eurosafe Parquet Plus- val
(univerzális, erősen ragadó, vízszegény)
Padlóburkolatok:
Pl. 528 Eurostar Allround-val
(erősen ragadó, hőálló)lágyítóknak ellenálló, 

Forbo kiegyenlitő massza
Pl. 960 Europlan Super
parketta kiegyenlítésére is alkalmas

157

021 Euroblock Reno
2-K- EP előkenő cementesztrich és   betonaljzat maradék nedvesség bezárásához, 
a felületi szélterületek erősítéséhez, felhasználható tapadó hídként régi, 
vízben oldódó ragasztómaradványok bezárására is.

151
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1 K

  

026 Euroblock Multi

Vegye figyelembe a műszaki tájékoztatókat

 
  

 
 
 

1 x hengerelve Forbo 75082.számú 
Techno Aqua bezáró hengerrel
Hígítás:  vízzel 1:1
Felhasználás:  cca. 50 gr / m²  (026)
Közbenső száradási idő: cca. 30 perc 

026 Euroblock Multi

026 Euroblock Multi

Legkorábban 12 óra múlva homokszórás nélkül

4,0  CM %-ig   úsztatott cementesztrichre

999

975

977

960

026 Euroblock Multi
A tökéletes környezetbarát nedvességbezárás 
a piacon: jelölés nélküli , oldószermentes, GISCODE D1

Kiegyenlítés

Padlóburkolat ragasztás Pl.528 Eurostar Allround-val

                     Europlan Super 

                     Europlan TE/S 

                     Europlan Pro 

                     Europlan Unifill 

A környezetbarát

  

Forbo nedvességbezárás

  

026

euroblock multi

12,4 KG

ISOLIERVORSTRICH
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1 x hengerelve  keresztirányban Forbo 75082.számú  
Techno Aqua  bezáró hengerrel
hígítás nélkül
Felhasználás:  50-75 gr / m²
Közbenső száradási idő: cca. 60 perc 

1 x hengerelve  keresztirányban Forbo 75082.számú  
Techno Aqua  bezáró hengerrel
hígítás nélkül
Felhasználás:  50-75 gr / m²
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Forbo 

  

Nedvességbezárás

Vegye figyelembe a műszaki tájékoztatókat

1- K

  

042 Euroblock Turbo

Parketta közvetlen 
ragasztása

                    Eurowood MS Extra
                     1- K MS rugalmas parkettaragasztó156

4,0  CM % -ig  úsztatott cementesztrichnél
-csak kétszeri felhordás
-biztos bezáró hatás
-3-4 óra alatt elkészül

042 Euroblock Turbo

1 x hengerelve Forbo 75082.számú Techno Aqua
bezáró hengerrel
( Vékonyan felhordani!  Tócsa képződést elkerülni ! )
Felhasználás:  cca. 150 gr / m²
Közbenső száradási idő:  60 – 120  perc

 

1 x hengerelve keresztirányban Forbo 75082.számú
Techno Aqua  bezáró hengerrel
( Vékonyan felhordani!  Tócsa képződést elkerülni ! )
Felhasználás:  cca. 120 gr / m²
Száradási idő: cca. 120  perc

 

 

- homokszórás nélkül 

Kiegyenlítés

Ragasztás

Parketta:
Pl. 554 Eurosafe Parquet Plus- val
(univerzális, erősen ragadó, vízszegény)
Padlóburkolatok:
Pl. 528 Eurostar Allround-val
(erősen ragadó, lágyítókat megőrző, hőálló)

Forbo kiegyenlítő massza
Pl. 960 Europlan Super
parketta kiegyenlítésére is alkalmas

 

-  
  
  

homokszórással
070 Europrimer Fill-el
mint tapadóréteg

1 x hengerelve Forbo 75082.számú Techno Aqua
bezáró hengerrel , felhasználás:  100 - 150 gr / m²
Száradási idő:  60 – 120  perc 

042 Euroblock Turbo egy 1-K-PU záró alap úsztatott esztrich gyors megerősítésére és / 
vagy lezárására az ezt követő kiegyenlítési és ragasztási munkák előtt.
Ideális 4 CM % nedvességtartalom bezárására.

157

042

euroblock turbo

1-K PU SPERRGRUND

10 KG

                    Eurowood MS Hard Elastic
                    
                    

1- K MS rugalmas parkettaragasztó
keményen rugalmas

144
                    Euromix PU 
                    2- K-PUR általános ragasztó

151
                    Euromix PU Sepia
                    2- K-PUR parkettaragasztó sötét

BONDING SYSTEMS
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Vegye figyelembe a műszaki tájékoztatókat

07.00-07.301. Hengerrel való felhordás

Forbo 75082.számú Techno Aqua
bezáró hengerrel

Közbenső száradási idő:  60 – 120  perc

 
Forbo 042 Euroblock Turbo

 

1 x hengerelve
Forbo 070 Europrimer Fill-el
tapadó hídként

Száradási idő 60-120 perc

Kiegyenlítési munkálat

07.00 - 07.30 

09.30 - 10.00 

12.00 - 12.30 

14.00 órától

2. Hengerrel való felhordás

Forbo 75082.számú Techno Aqua
bezáró hengerrel

Közbenső száradási idő:  cca. 120  perc

 
Forbo 042 Euroblock Turbo

  

Nedvességbezárás és 
kiegyenlítés egy nap alatt

042

euroblock turbo

1-K PU SPERRGRUND

10 KG

A határidőhöz kötött burkolási munkáknál  sok esetben nem lehetséges a gyors és 
egyúttal biztos nedvesség bezárás.
Forbo Erfurt egy olyan rendszert ajánl, mely gyorsan és biztonságosat zárja be a 
nedvességet.

BONDING SYSTEMS
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042 Euroblock Turbo

Vegye figyelembe a műszaki tájékoztatókat

Parketta közvetlen 
ragasztása

1- K

  
  
  
  
  
  

1 x hengerelve Forbo 75082.számú Techno Aqua
bezáró hengerrel
( Vékonyan felhordani!  Tócsa képződést elkerülni ! )
Felhasználás:  cca. 150 gr / m²
Száradási idő: cca. 120  perc 

1.sz. változat : homokszórás nélkül

Forbo gyors felújítás 
egy nap alatt

  

Kiegyenlítés

Ragasztás  

2.sz.változat : homokszórással, 
vagy 070 Europrimer Fill-el
mint tapadó réteg

Forbo kiegyenlitő massza
Pl. 991 Europlan Direct Rapid

1 x hengerelve Forbo 75082.számú Techno Aqua
bezáró hengerrel
Felhasználás:  100 - 150 gr / m² 
Száradási idő:    60 - 120  perc

042

euroblock turbo

1-K PU SPERRGRUND

10 KG

Padlóburkolatok:
Pl. 528 Eurostar Allround-val
(erősen ragadó, lágyítóknak ellenálló , hőálló)

                    Eurowood MS Extra
                    1- K MS rugalmas parkettaragasztó156

157                    Eurowood MS Hard Elastic
                    1- K MS rugalmas parkettaragasztó

144                Euromix PU 
                  2- K-PUR általános ragasztó

151
                    Euromix PU Sepia
                    2- K-PUR parkettaragasztó sötét

A felújítási munkáknál  gyakran régi burkolatmaradványok 
vagy nem stabil felületek találhatók.
A Forbo gyors alapozó rendszerrel ilyen aljzatokon is lehet egy napon belül
új burkolatot készíteni.

BONDING SYSTEMS
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Gyors 

Alapozás és kitöltés kiegyenlítés előtt

  

Vegye figyelembe a műszaki tájékoztatókat

Száradási idő:
Cca. 30 perc szívóképes aljzatnál
Cca. 60-120 perc zártfelületű aljzatnál

 
 
Kitölt és alapoz 
egy menetbenTöltőalapozó

cementesztrich, kálcium szulfátkötésű
esztrich, új magnézium esztrich, régi 
deszkapadló, farostlemez, kerámialapok,
öntött aszfalt, régi stabil burkolatok,
epoxi bevonatok esetében

070 Europrimer Fill

070 Europrimer Fill 
Kitöltés és alapozás egy menetben.
Felhasználásra kész gyorsalapozó és töltőanyag különféle aljzatok előkezelésére, 
valamint kisebb egyenetlenségek kijavítására. Alkalmas tapadó rétegként 
a 042 Euroblock Turbo-hoz kiegyenlítést megelőzően.

BONDING SYSTEMS
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Forbo gyors fektetési rendszer 
esztrich és padlókészítők számára

  

  

971 Europlan DE
Rapid vékony esztrich

- 
- 
- 
- 
  
- 

elkészített keverék
gyorsan szárad
külterületen  is alkalmas
24-96 óra után burkolható
(a rétegvastagságok függvényében)
alkalmas közvetlenül parketta alá

8021
Szélcsík PROFI

Vegye figyelembe a műszaki tájékoztatókat

- 
- 
  
- 

öntapadó, L-Profil
megakadályozza esztrich és aljzatkiegyenlítő
elfolyását
100 %-os védelem hanghíd hatás ellen

8021
Szélcsík PROFI

971 Europlan DE Rapid
Önterülő vékony esztrich 5-40 mm rétegvastagságban gyorsan 
használható aljzat és  szükségpadlók előállítására, valamint esztrich, 
beton, kerámialapok, terazzo, természetes kő stb. kiegyenlítésére. 
Beltéri és kültéri használatra. 24-96 óra elteltével burkolható.

971 Europlan DE
Rapid vékony esztrich

BONDING SYSTEMS
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Forbo gyors fektetési rendszer esztrich és padlókészítők számára

  

  

Forbo gyors fektetési rendszer:
Amennyiben 5-40 mm vastag rétegekben kell esztrich, beton, kerámialap, természetes kő és terazzo 
felületén gyorsan , nagy területen történő tapadó kiegyenlítést készíteni a Forbo Erfurt Forbo 971 
Europlan DE Rapid vékony esztrich  anyaga kitűnő választás. A kész keverék mind kültéri, mind 
beltéri használatra egyaránt tökéletes megoldás. A műanyaggal tökéletesített, önterülő Forbo 971 
Europlan DE Rapid gyorsan kikeményedik és rétegvastagságtól függően 24-96 órán belül 
burkolható. A Forbo 971 Europlan DE Rapid felhasználásának előfeltétele a normáknak megfelelő 
aljzat. A szükséges aljzat előkészítési munkálatokhoz a Forbo Erfurt  reaktív és nem reaktív alapozók és 
előkenők   teljes palettáját biztosítja. Arra az esetre, ha az aljzat megerősítésre szorul, vagy 
nedvességbezáró réteg kerül felhordásra  a Forbo 021 Euroblock Reno, egy évek óta reklamáció 
nélkül felhasznált 2-K Epoxi alapozó a választandó termék. A Forbo 021 Euroblock Reno 
gyakorlatilag mindenféle limit nélkül garantálja a nedvességbezárást. A parkettát  közvetlenül a  Forbo 
021 Euroblock Reno nedvességzáró felületre homokszórás  és aljzatkiegyenlítés nélkül egy reaktív 
Forbo ragasztóanyaggal lehet leragasztani Ugyanerre a célra , évek óta reklamációmentesen megfelelő 
termék a Forbo 156 Eurowood MS Extra (1-K MS) ragasztóanyag. Ha a cementesztrich bezárására 
egyetlen nap áll rendelkezésre, akkor a Forbo 042 Euroblock Turbo anyag kihagyhatatlan. Az 1- K 
PU bázisú reaktív bezárási rendszer biztosan megerősíti a cement esztrich felületet és néhány órán belül 
egy megbízható vízpárazárást képez 4 CM %-ig. Fenti terméknél az is megjegyzendő, hogy ugyanazon 
a napon egy reaktív Forbo ragasztóanyaggal pl. Forbo 144 Euromix PU-val közvetlenül, homokszórás 
nélkül a nedvességzáró rétegre lehet ragasztani. A Forbo 042 Euroblock Turbo felületre kiegyenlítési 
munkák is közvetlenül, homokszórás nélkül elvégezhetők. Az aljzatkiegyenlítés előtt csupán az egy 
órán belül száradó Forbo 070 Europrimer Fill anyagot, mint tapadó hidat kell felhordani.
Világszerte egyedülálló a Forbo 026 Euroblock Multi nedvességbezáró. Amennyiben biztos, 
jutányos, oldószermentes és csak pozitív tulajdonságokkal rendelkező anyagot keres, a választás erre a 
termékre esik. Ez az oldószermentes, rossz jellemzőkkel nem rendelkező nedvességbezáró anyag 
teljesíti a GISCODE D 1. feltételt. Azonos tulajdonságokkal rendelkező alternatív anyag jelenleg nem 
ismert. A kiegyenlítés előtti homokszórás a Forbo 026 Euroblock Multi használata esetén elhagyható. 
A Forbo gyors fektetési rendszer egy további csúcstermékkel egészül ki, egy újdonsággal a széleken 
történő szigeteléssel. A Forbo 8021 szélcsík PROFI egy 50 mm magas és 5 mm vastag, öregedésnek 
jól ellenálló habosított csíkból áll , ami egy nagyon erős szakítószilárdságú vlies szalagra van 
kasírozva. A Forbo 8021 szélcsík PROFI a nem kasírozott vlies szalag résznél öntapadós és ezért L-
profilként nagyon gyorsan elhelyezhető a  padlón. Külső és belső sarok kiképzésnél is gyorsan és 
problémamentesen elhelyezhető. A különleges dizájnak köszönhetően a Forbo 8021 szélcsík PROFI 
az esztrich felhordásakor hézagmentesen a falhoz nyomódik. Ennek nemcsak optikai előnyein vannak, 
hanem gyakorlati haszna kézenfekvő.Pl. a Forbo 971 Europlan DE Rapid  esztrich és pl. a Forbo 960 
Europlan Super aljzatkiegyenlítő anyagok összefolyása kizárt. A legcsekélyebb idő és anyag 
felhasználásával 100 %-os védelem érhető el a hanghíd hatással  szemben. A Forbo 971 Europlan DE 
Rapid anyagra közvetlenül lehet ragasztani. Az egyébként szivattyúzható vékony esztrich  önterülő 
tulajdonsága elegendő textilburkolatok és parketta számára szükséges kiegyenlítéshez. Valamennyi 
textilburkolat ragasztásához javasolt a nagyon emisszió szegény  (EMICODE EC 1) Forbo 509 
Eurostar Tex diszperziós ragasztó. Parkettaragasztásnál a parkettaformától függően   reakciós gyanta 
ragasztóanyag, mint pl. a Forbo 156 Eurowood MS Extra, 157 Eurowood MS Hard Elastic, vagy a 
Forbo 144 Euromix PU használható, de természetesen az üreges részeket áthidaló, vízben szegény   
Forbo 554 Eurosafe Parquet Plus diszperziós ragasztó is alkalmazható. Más, különösen vékony 
burkolatoknál egy simító kiegyenlítésre is szükség lehet megfelelő Forbo anyag felhasználásával. 
Ebben az esetben  a Forbo 971 Europlan DE Rapid úgy kezelendő, mint egy új cementesztrich: 
aljzatvizsgálás, csiszolás, alapozás és ragasztás a Forbo Erfurt rendszertermékeivel.

BONDING SYSTEMS
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Felújítás rendszerben
-  elkészül egy nap alatt

  

07.00 órakor

kiegyenlítés, raklizás és levegőztetés
anyaggal991 Europlan Direct Rapid 09.00 órakor

- 643 Eurostar Fibre 

- 
- 

anyag felhordása  
   A2-es fogazattal

padlóburkolat lerakása  
lábazatok felhelyezése

14.00 órakor

16.00 órakor

08.00 órakor

Csiszolás Forbo csiszolótárcsával
16-os szemcseméret 74140 sz.  vagy   
24-os szemcseméret 74141 sz.  vagy
36-os szemcseméret 74143 sz.  
porszívózás,
8021 Szélcsík PROFI felhelyezése

 

cca. 30 m² régi burkolat eltávolítása

- 
   

építkezést befejező tisztítás, első ápolás
888 Universalplege  általános ápoló anyaggal

Vegye figyelembe a műszaki tájékoztatókat

biztos  -  gyors  -  takarékos

991 Europlan Direct Rapid
Önterülő. 4 óra múlva burkolható, feszültségmentesen kötődő kiegyenlítő anyag. 
A  gyakorlatban a 991-es a megfelelő aljzatra  előkenés nélkül alkalmas.

750 ml

BONDING SYSTEMS

750 ml

UNIVERSALPFLEGE
888

BONDING SYSTEMS
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Bevonás 

Vegye figyelembe a műszaki tájékoztatókat

- 
   
  
  
  
   
  

2-3 - szor a terheléstől függően keresztirányban 
hengerlendő Forbo 75082.számú 
Techno Aqua bezáró hengerrel
Közbenső száradási idő:
Átdolgozható, járható (20 ºC) 8-12 óra múlva
Könnyen terhelhető  cca. 24 óra múlva
Kikeményedés (20 ºC) cca. 7 nap múlva

(20 ºC)

- 
  
- 
  

alaptisztítás
891 Aqua alaptisztítóval
mindennapi tisztítás
888  Universalpflege általános tisztítóval

Tisztítás / ápolás

Aljzat

835  2 - K padlóbezáró
Rugalmas, vízgőz diffúzióra nyitott epoxigyanta bezáró, selyemfényű
színes felületbevonáshoz alkalmas aljzatokhoz, mint pl. beton, esztrichek, 
kiegyenlítő anyagok. Száraz csarnokokban csekélytől közepes 
megterhelésig mint pl. raktárcsarnokok, garázsok, szociális helyiségek,
pincehelyiségek stb.

- 
- 
- 
- 

egyenletes
hordozó képes
tartósan száraz
mentes a tapadást csökkentő rétegektől

Forbo Epoxi padló rendszer

  

RAL –7032  kovaszürke színben kapható

BONDING SYSTEMS
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Pótlólagos építés közintézetekben *
Új építés és felújítás

Alapozás nélküli közvetlen aljzatkiegyenlítés

Ragasztás

Ragasztóanyagok
padlóburkolatokhoz  EC1

Oldószermentes kontakt 
ragasztók padló lábazatként 
falra ragasztásához ,
lábazati profilokhoz   EC2

Vegye figyelembe a műszaki tájékoztatókat

Brandverhalten
nach EN 13501

  Z
 ERTI I  Z EF

R
T

I

LÄG

B

E

E

V

RS

D

E

I

E

611 Eurostar Lino  
Vízben szegény, gyorsan húzó linóleum ragasztó nagyon magas végső szilárdsággal.
A 611 Eurostar Lino nagyon kedvezően felhasználható, a linóleum gyors 
visszaszáradását lehetővé teszi és alig  befolyásolja a linóleum benyomódás  
tulajdonságát.

* pl. kórházak, repülőterek, bevásárlóközpontok, óvodák stb.

EC 2
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Kiegyenlítő anyagok EC1 R



Pótlólagos építés közintézetekben *
Új építés és felújítás

Ragasztás

Előkenők, 
alapozók                     EC 1

Kiegyenlítő anyagok   
                                    EC1 R

Ragasztóanyagok
padlóburkolatokhoz    
                                    EC1

Kiegyenlítés és alapozás

Vegye figyelembe a műszaki tájékoztatókat

Brandverhalten
nach EN 13501

  Z
 ERTI I  Z EF

R
T

I

LÄG

B

E

E

V

RS

D

E

I

E

622 Eurostar Tack egyoldalas tapadó ragasztó
Kiváló minőségű diszperziós ragasztó, mely alkalmas  PVC , CV tekercses és 
lapburkolatok, mintás PVC burkolatok, hangszigetelő alátétek (rendkívül ellenálló 
lágyítókkal szemben) különböző hátoldalú textilburkolatok, (még vlies  hátoldalú is) 
nedves- tapadó-valamint kontaktragasztására, illetve  vastag burkolatok nem 
szívóképes aljzatra való ragasztására. Hőre reaktiválódik .

* pl. kórházak, repülőterek, bevásárlóközpontok, óvodák stb.

044

europrimer multi

UNIVERSALVORSTRICH

10 KG

050

europrimer mix

DISPERSIONSVORSTRICH

10 KG

EC 2

BONDING SYSTEMS
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Oldószermentes kontakt 
ragasztók padló lábazatként 
falra ragasztásához ,
lábazati profilokhoz  EC2



643 Eurostar Fibre

megbízható

erős

sokrétű

Vegye figyelembe a műszaki tájékoztatókat

Az alábbi termékek ragasztásához:

elasztomer burkolatok
linóleum
PVC/ CV burkolatok
textilburkolatok, tűfilc
PVC dizájn burkolatok

-  
- 
- 
- 
- 
  

  

  

Egy mindenhez !

643 Eurostar Fibre 
Kiváló minőségű,  lágyítókkal szemben rendkívül ellenálló, szálerősítésű diszperziós 
ragasztó nagyon magas kezdeti ragasztóhatással. Optimálja a benyomódási hatást, 
javítja a burkolatok
méretstabilitását. Kitűnően alkalmas elasztomer burkolatok, linóleum, PVC, CV 
burkolatok, tűfilc számára.

643 Eurostar Fibre

643 Eurostar Fibre

1 

2 3 
  

  

A győztes minden 
szakterületen

BONDING SYSTEMS
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643 Eurostar Fibre

A ragasztófejlesztésnél  folyamatosan két dologra kell figyelemmel lenni. Az egyik  tisztán technikai 
követelmény, ami a termék gyártásával kapcsolatosan merül fel. A másik, amire figyelemmel kell 
lenni, hogy milyen szubjektív benyomások érik a felhasználót. A Forbo 643 Eurostar Fibre 
kifejlesztésével a Forbo Erfurt egy olyan ragasztóanyagot  hozott létre , mely nemcsak műszaki 
oldalról nézve éri el a csúcstermék jellemzőt, hanem a felhasználónál egy spontán – EZ IGEN - 
hatásról gondoskodik.
Nos a Forbo 643 Eurostar Fibre  majdnem egy éve egyre növekvő közkedveltségnek örvend.
Az alapötlet egy elasztomer burkolatokhoz szükséges ragasztó kifejlesztése volt, de a fejlesztés során 
kiderült, hogy ezzel a termékkel nagy ugrást hajtottunk végre egy valóságos univerzális ragasztó 
megtalálásához.
A Forbo 643 Eurostar Fibre  ahogy ez a  fejlesztési terveknél már látszott , csiszolt elasztomer tekercses 
és  1 x 1 m² –es (4 mm) lapanyagok ragasztásához alkalmas. A termékfejlesztés során az elasztomer 
anyagok ragasztásakor kitűnő méretstabilitást állapítottak meg. Ez megalapozta a további kísérletezést. A 
Forbo a gyakorlati tesztek eredményeként nemcsak egy erős elasztomer ragasztót fejlesztett ki, hanem egy 
linóleumragasztót, mely nemcsak a méretstabilitást  garantálja, hanem a linóleum gyártási technológia 
során keletkezett öblösödést is jól kezeli.
Számtalan PVC és CV burkolatot gyártó további kísérlete, különös tekintettel a lágyítókkal való 
ellenállása miatt oda vezetett, hogy ezen burkolatok ragasztásához is szabad utat kapott.
A Forbo 643 Eurostar Fibre az eddig említett padlóburkolatok mellett kiválóan alkalmas tűfilc és 
különféle hátoldalú textilburkolatok leragasztásához is.
A Forbo Alkalmazástechnika nagyon szívesen ajánlja a Forbo 643 Eurostar Fibre ragasztót 
közintézményekben történő alkalmazáshoz, ahol átlagosnál nagyobb padlóterhelés várható. Ezzel 
összefüggésben kórházak, óvodák és iskolákba történő felhasználásra gondol.
Éppen a nagy felületeknél mutatkozik meg a  kitűnő kenhetőségi tulajdonság, a ragasztó gyors
húzóképessége, ahol   nagy az igény gyors, erővel takarékosan bánó munkamódszerre.
A Forbo 643 Eurostar Fibre természetesen a Forbo hengerfelhordási rendszerével is feldolgozható.
A ragasztót a szokásos  fogazattal hordjuk fel az aljzatra, s utána közvetlenül  Forbo Techno hengerrel 
áthengereljük. A hengerlő rendszer tiszta előnye az, hogy ezáltal a levegőztetési időt lerövidíthetjük. A 
hengerléses eljárásnak különösen kedvezőtlen szellőztetési  feltételeknél, magas levegő páratartalomnál 
van nagy előnye.
A ragasztóknál a  hengerlési eljárás alkalmazása , a lerövidített levegőztetési időn túl  további jelentős 
előnnyel rendelkezik. A korai megterhelés következtében a padlóburkolatok hajlamosak arra, hogy 
benyomódjanak, s eközben a ragasztó barázdák kirajzolódnak a burkolat felületén. A  burkolat a 
ragasztóanyag hengerlésével vízszegényebb ragasztóágyba is fektethető. A ragasztó gyorsan köt,  a 
burkolat csekély nedvességterhelésnek van kitéve és a linóleum esetében gyorsan visszaszárad. Mindkettő 
befolyásolja a benyomódás képződés tendenciáját és nagy mértékben csökkenti a ragasztó barázdák 
kirajzolódását.

A Forbo 643 Eurostar Fibre   a szokásos  TKB A1-A2 és B1-B2 fogazatokkal könnyen felhordható .A 
könnyű felhordással ellentétben a ragasztó a burkolat behelyezése után azonnal
hatni kezd. Ez a gyorsan kialakuló magas kezdeti tapadás a  burkoló számára azonnal felismerhető.
Könnyen felhordható, erőteljesen tapad, magas szilárdságú – ezekkel a tulajdonságokkal a Forbo 643 
Eurostar Fibre  röviden , de találóan körülírható.

BONDING SYSTEMS

eurocol - the strong connection

16



Forbo hengerlési rendszer

  

Vegye figyelembe a műszaki tájékoztatókat

Jobb

- 
  
  

ragasztófelhordás 74101 sz. Forbo 
A2-es fogazatléccel
Felhasználás: cca. 280 gr /m²

méretstabilitás 
csekélyebb az esély a  varrat képződésre 
és  fuga megnyílásra

- 
  

csekély benyomódás

522 Eurosafe Star Tack
622 Eurostar Tack

Magasabb

a burkolandó felület 1.fele

Gyorsabb 

Nagy terhelés a 
burkolaton

- görgős szék, kórházi ágyak, bútorok

levegőztetési idő lerövidülése

Hengerlés

- 
  
  
- 

ragasztó barázdákat  Forbo 75082.számú 
Techno Aqua bezáró hengerrel 
teljes felületen simára hengerelni
padlóburkolatot belehelyezni, nyomó hengerelni

a burkolandó felület 2.fele
hasonlóan burkolni   

Nagyfokú igényesség
az optikán

- 
  

padlóburkolatoknál, ahol a ragasztó
barázda struktúrája átüthet a felületen

- magas hőbehatás a burkolaton

- csekély esély az ismételt beszennyeződésre

Miért ?

Hogyan ?

Hol ?

Hengerfelhordási rendszer- Mi ez ?
Miután a szokásos fogazó lécekkel felhordásra került  a ragasztó, a következőkkel 
segíthetünk:
A friss ragasztó barázdákat egy henger segítségével teljes felületen simára hengereljük.
A csekély többletmunka gyümölcse: időnyerés és biztonság.

BONDING SYSTEMS
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Felszedhető ( modul) textilburkolatok lefektetése

  

Vegye figyelembe a műszaki tájékoztatókat

tetszés szerinti gyakorisággal 
ismét felszedhető

sok év elteltével is működik

Önfekvő , nehéz hátoldallal bevont textillapokat az 541 Eurofix Anti Slip-el 
fektethet csúszásmentesen.

542 Eurofix Tiles

542 Eurofix Tiles
Tartósan ragadó speciális rögzítő ( fixáló) 

vagy vlies (fátyolszövet) 

 

textil lapburkolatokhoz  (egyébként nagyon 
nehezen rögzíthető lapokhoz is) , hátoldalú 
tekercsburkolatokhoz a felszedés, valamint az újbóli lerakás rögzítése céljából. 
Biztos és megbízható gyakori felszedést és ismételt rögzítést tesz lehetővé.

542 Eurofix Tiles

542 Eurofix Tiles

kifejezetten erős

Más textilburkolatok lemezek lerakására csak 
egy megoldás létezik:

vagy vlies (fátyolszövet) hátoldalú 

BONDING SYSTEMS
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Parketta ragasztás –
biztosan,  oldószermentesen

  

Vegye figyelembe a műszaki tájékoztatókat és a gyártói engedélyeztetést .

extrém

áthidaló

  
                  
                  

vízszegény ,jó nyírószilárdsággal kötődő,
kitűnő ragasztó barázda megtartó

általános

minden szokványos parkettához , 
még az 1200 mm vastagságig többrétegű 
parkettához is alkalmas

  

csekély egyenetlenségek az esztrichen

554 Eurosafe Parquet 
Plus

554 Eurosafe Parquet Plus
Stabil, nagyon gyorsan ragadó, rendkívül vízszegény, jó nyírószilárdsággal kötő 
diszperziós műgyanta ragasztó a DIN 14293 szabványnak megfelelően.
554 Eurosafe Parquet Plus  alternatívát jelent az oldószert tartalmazó 
műgyantaragasztókkal szemben.

kiegyenlített aljzat esetében akár a 
2250 mm vastagságig többrétegű 
parkettához is felhasználható

  

BONDING SYSTEMS
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Régi parketták felújítása 

  

Vegye figyelembe a műszaki tájékoztatókat

1 x hengerelve Forbo 75082.számú 
Techno Aqua bezáró hengerrel
Száradási idő:  2-12  óra ezután közbenső 
csiszolás  74132 .számú Forbo Schleifgitter 
120-as csiszolóráccsal, vagy finomabbal, majd  
tisztítás porszívózás.

Végül a záró bevonat 
elkészítése következik

Erős igénybevételnek
kitett objektumok

 

883
                   Aqua Lack Premium
                  

  

( C igénybevételi osztály az Önorm C 2354 szerint)

865 Sperr- und 
Exotengrund
( záró és exóta alapozó)

1 x hengerelve Forbo 75082.számú 
Techno Aqua bezáró hengerrel
Közbenső száradási idő: cca. 1 óra
  

867                   Aqua Lack Easy Future
                  

  

( C igénybevételi osztály az Önorm C 2354 szerint)

Különösen erős 
igénybevételnek
kitett objektumok 

860
                   2-K-PUR Aqua Lack Nature Plus
                  
                   

  

( C igénybevételi osztály az Önorm C 2354 szerint)

olaj, viasz jellegű matt hatás

884                   2-K-PUR Aqua Lack DD Perfect Duo
                  
                   

  

( C igénybevételi osztály az Önorm C 2354 szerint)

Lakótér, közepes
igénybevétel 

855

  
                   Aqua Lack Basic
                  
  

( A igénybevételi osztály az Önorm C 2354 szerint)

886

  
                   Aqua Lack Medium
                  
  

( B igénybevételi osztály az Önorm C 2354 szerint)

865 Sperr- und Exotengrund ( záró és exóta alapozó)
Oldószertartalmú alapozó, mely a tapadási problémákat okozó, a fát tartalmazó 
anyagokat és  egyéb maradvány viaszt bezárja. 
Alkalmas különféle exóta fák és  füstölt tölgy számára. Felhasználható mindenféle 
Forbo Aqua lakk  alá - a 858 Aqua Lack M Protect kivételével.

. .Forbo Erfurt GmbH   Postfach 80 02 53  D-99028 Erfurt Telefon 0361-73041-0

Inhalt: 10 Liter

Deutliche Übererfüllung der 
Ö-Norm C 2354 
Beanspruchungsklasse C 
- Verformbarkeit
- Kratzfestigkeit
- Haftfestigkeit
- Chemikalienbeständigkeit

Festigkeit

Umwelt
wässrige Basis
Isocyanatfrei

Eignung 
Objekt - extra starke
Beanspruchung

Öl-Wachs Optik

860 2 K-PUR Nature Plus
hochmatt

2-K Aqua PUR Parkettlack,

   für die extrem strapazierfähige und
   abriebfeste Versiegelung aller gängigen
   Parkettarten.
   Schafft eine natürliche, warme Öl-Wachs
   Optik ohne pflegeaufwendiges Ölen oder
   Wachsen.

Artikel: 75240

. .Forbo Erfurt GmbH   Postfach 80 02 53  D-99028 Erfurt Telefon 0361-73041-0

Artikel: 75205

867 Easy Future

Aqua Parkettlack

- der ideale Verlaufseigenschaften
  und ein schönes Oberflächenbild
  mit außerordentlicher Abrieb- und
  Kratzfestigkeit kombiniert

seidenmatt

Inhalt: 10 Liter

Deutliche Übererfüllung der 
Ö Norm C 2354 

Beanspruchungsklasse A, B, C 
- extrem kratzfest, abriebfest
- extrem chemikalienbeständig

Festigkeit

Umwelt
l ö s e m i t t e l f r e i

Eignung 

Objekt 

. .Forbo Erfurt GmbH   Postfach 80 02 53  D-99028 Erfurt Telefon 0361-73041-0

Artikel: 75202

883 Premium Finish
seidenmatt

Inhalt: 10 Liter

Deutliche Übererfüllung der 
Ö-Norm C 2354 
Beanspruchungsklasse A, B, C 
- Verformbarkeit
- Kratzfestigkeit
- Haftfestigkeit
- Chemikalienbeständigkeit

Festigkeit

Umwelt
wässrige Basis

Eignung 
Objekt - besonders starke
Beanspruchung

1-K PUR Aqua-Parkettlack

   der Klassiker 
   für eine strapazierfähige und 
   abriebfeste Versiegelung aller 
   gängigen Parkettarten. 
   Bildet einen besonders 
   elastischen Versiegelungsfilm.

. .Forbo Erfurt GmbH   Postfach 80 02 53  D-99028 Erfurt Telefon 0361-73041-0

Artikel: 75211

886 Medium Finish
seidenmatt

Inhalt: 10 Liter

Deutliche Übererfüllung der 
Ö-Norm C 2354 
Beanspruchungsklasse B 
- Chemikalienbeständigkeit
Beanspruchungsklasse C 
- Verformbarkeit
- Kratzfestigkeit
- Haftfestigkeit

Festigkeit

Umwelt
wässrige Basis

Eignung 
Wohnbereich - mittlere
Objektbeanspruchung

1-K Aqua Parkettlack,

   der sehr solide Festigkeitseigen-
   schaften mit einem angenehmen
   Oberflächenbild vereinigt.
   Für die zuverlässige Versiegelung aller
   gängigen Parkettarten. PUR-Acrylat 
   basierend.

. .Forbo Erfurt GmbH   Postfach 80 02 53  D-99028 Erfurt Telefon 0361-73041-0

Artikel: 75241

855 Basic Finish

1-K Aqua Parkettlack,

   für die zuverlässige Versiegelung und 
   den Schutz aller gängigen Parkettarten.
   Acrylat-PUR basierend.

seidenmatt

Inhalt: 10 Liter

Beanspruchungsklasse A 
der Ö-Norm C 2354 
- Verformbarkeit
- Kratzfestigkeit
- Haftfestigkeit
- Chemikalienbeständigkeit

Festigkeit

Umwelt
wässrige Basis
Isocyanatfrei

Eignung 
Wohnbereich
leichte Objekt-
beanspruchung
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865 Sperr- und 
Exotengrund
( záró és exóta alapozó)



Easy Future
bevonórendszer

  

száradási idő

Optimális terülő tulajdonság
  

Meghosszabbított

Egyedülálló felületi optika
  

Ideális nagy területű objektumoknál

867 Aqua Lack Easy Future
Kiváló minőségű PUR bázisú Aqua parkettalakk nagyon jól terül , 
mindenféle  szabvány parkettatípus  strapabíró, kopásálló bevonására.

Messzemenően teljesíti a  C 2354 Önorm  A, B és C megfelelési osztály előírásait
-karcolásmentes
-tapadó szilárd
-vegyi ellenállóság
-formálhatóság
  

BONDING SYSTEMS
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Vegye figyelembe a műszaki tájékoztatókat

. .Forbo Erfurt GmbH   Postfach 80 02 53  D-99028 Erfurt Telefon 0361-73041-0

Artikel: 75205

1-K Aqua PUR Parkettlack

  der ideale Verlaufseigenschaften
  und ein schönes Oberflächenbild
  mit außerordentlicher Abrieb- und
  Kratzfestigkeit kombiniert. Für alle
  gängigen Parkettarten.

seidenmatt

Inhalt: 10 Liter

Deutliche Übererfüllung der 
Ö-Norm C 2354 
Beanspruchungsklasse C 
- Verformbarkeit
- Kratzfestigkeit
- Haftfestigkeit
- Chemikalienbeständigkeit

Festigkeit

Umwelt
wässrige Basis
Isocyanatfrei

Eignung 
Objekt - besonders starke
Beanspruchung

867 Easy Future

BONDING SYSTEMS



- 
  
  
- 
  
  
  
- 
  
  

1 x hengerelve Forbo 75082.számú 
Techno Aqua bezáró hengerrel
következő nap
közbenső csiszolás
Forbo  Schleifgitter 74132.számú 
120-as csiszolóráccsal
tisztítás, porszívás
1 x hengerelve Forbo 75082.számú 
Techno Aqua bezáró hengerrel
Felhasználás: 120 - 150 gr/ m²

882 Aqua Grundlack 
Premium Start

- 
  
  
  
  

  

  

  

1 x hengerelve Forbo 75082.számú 
Techno Aqua bezáró hengerrel
Felhasználás: cca. 130 gr/ m²
Közbenső száradási idő: cca. 2 óra
vagy
2 x hengerelve (lakótérben) 
Forbo 75080. számú kétoldalas 

  spatulával 
Felhasználás: 30-50  gr/ m² /

  műveletenként
Közbenső száradási idő: cca. 30 perc

- 

Ezt követi a fedőréteg felhordása

867 Aqua Lack 
Easy Future
                   

Körülbelül 30-60 perc elteltével kerül sor a finomcsiszolásra a szokott módon : 
Forbo csiszolószalaggal, Forbo tépőzáras csiszolókoronggal, Forbo csiszolófonattal és 
Forbo csiszolópapírral  (kétoldalas), mindaddig, amíg a felület ezt megkívánja. 
Az utolsó csiszolás után a bevonandó felületnek portalannak, tisztának, száraznak, anyagmaradvány 
mentesnek kell lennie. 

Ezután következik az alapozás

Parketta bevonás rendszerben
Három termék – egy rendszer , mely  megbízhatóan tömít, alapoz és bevon.
Ami a legjobb ebben a rendszerben  -  vizes bázisú !

A parkettaburkolatot a Forbo csiszolószalaggal  (36-80 szemcseméret közötti) előcsiszoljuk.
Ezután a Forbo 8801 Aqua-Holzkittlösung Quick Fill (kitöltő kitt oldat) anyaggal tömítünk.

8801 
Aqua Holzkittlösung

- 
- 
- 
- 

oldószermentes
kedvező felhasználási mennyiség
könnyű feldolgozni
gyorsan szárad

. .Forbo Erfurt GmbH   Postfach 80 02 53  D-99028 Erfurt Telefon 0361-73041-0
BONDING SYSTEMS

Artikel: 75205

- der ideale Verlaufseigenschaften
  und ein schönes Oberflächenbild
  mit außerordentlicher Abrieb- und
  Kratzfestigkeit kombiniert

Inhalt: 10 Liter

Deutliche Übererfüllung der 
Ö Norm C 2354 

Beanspruchungsklasse A, B, C 
- extrem kratzfest, abriebfest
- extrem chemikalienbeständig

Festigkeit

Umwelt
l ö s e m i t t e l f r e i

Eignung 

Objekt 

882 Aqua Grundlack

Vegye figyelembe a műszaki tájékoztatókat
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. .Forbo Erfurt GmbH   Postfach 80 02 53  D-99028 Erfurt Telefon 0361-73041-0

Artikel: 75205

1-K Aqua PUR Parkettlack

  der ideale Verlaufseigenschaften
  und ein schönes Oberflächenbild
  mit außerordentlicher Abrieb- und
  Kratzfestigkeit kombiniert. Für alle
  gängigen Parkettarten.

seidenmatt

Inhalt: 10 Liter

Deutliche Übererfüllung der 
Ö-Norm C 2354 
Beanspruchungsklasse C 
- Verformbarkeit
- Kratzfestigkeit
- Haftfestigkeit
- Chemikalienbeständigkeit

Festigkeit

Umwelt
wässrige Basis
Isocyanatfrei

Eignung 
Objekt - besonders starke
Beanspruchung

867 Easy Future

BONDING SYSTEMS



858 Aqua Lack M Protect

M Protect
bezárási rendszer

  
Használat: közvetlenül bezár, alapozás nélkül

- 
  
  
  

3 x kiegyenlités  
Forbo 75080. számú kétoldalas spatulával 
Felhasználás: 30-50  gr/ m² /műveletenként
Közbenső száradási idő: műveletenként 15- 30 perc

- 
  
  

1 x   hengerelve Forbo 75082.  
Techno Aqua bezáró hengerrel
Felhasználás: 120- 140 gr / m?

számú  

858 Aqua Lack M Protect

858 Aqua Lack M Protect:
( C igénybevételi osztály az Önorm C 2354 szerint)
Vegye figyelembe a műszaki tájékoztatókat        

egy extrém – karcolás biztos, húzószilárd, szép felületű anyag

-  
  
  

- 
   
  
  

- 
  
  

- 
  
  
- 
  
  

1.nap
1 x vékonyan   hengerelve Forbo 75082.
Techno Aqua bezáró hengerrel
Felhasználás: 100- 120 gr / m²

vagy
2 x kiegyenlítés Forbo 75080. számú kétoldalas
spatulával 
Felhasználás: 30-50  gr / m²/ műveletenként
Közbenső száradási idő: műveletenként 15- 30 perc

és 
1 x  hengerrel felhordva  Forbo 75082.  
Techno Aqua bezáró hengerrel
Felhasználás: 120- 140 gr / m²

2.nap
Közbenső csiszolás
Forbo  Schleifgitter 74132.
120-as csiszolóráccsal tisztítás, porszívás
1 x  hengerrel felhordva  Forbo 75082.  
Techno Aqua bezáró hengerrel
Felhasználás: 120- 140 gr / m²

számú

számú

számú

számú

858 Aqua Lack M Protect

Objektum esetében : 2 nap

Lakótérben:    1 nap

858 Aqua Lack M Protect
Az első 1-K Aqua parkettalakk, amelyik keményítő nélküli ( hálóképző), 
rendkívül karcolás biztos, nyíró szilárd, valamint vegyszerellenállóan lehet 
valamennyi szabvány parketta felületére felvinni - hasonlóan egy 2-K rendszerhez. 
Csökkenti  az oldalsó enyvesedést. Nagyon jól csiszolható. 
Bizonyos fafajtákat megéget, mint pl. tölgy

. .Forbo Erfurt GmbH   Postfach 80 02 53  D-99028 Erfurt Telefon 0361-73041-0

Artikel: 75260

1 K = 2 K

858 M Protect

Der erste 1-K Aqua Parkettlack,
 
   der ohne Härter extrem kratzfest,
   abriebfest und chemiekalienbeständig 
   wie ein 2-K System versiegelt. Extrem 
   schnelle Festigkeitsentwicklung und 
   damit frühe Belastung des versiegelten 
   Bodens. Sehr gut schleifbar.

seidenmatt

Inhalt: 10 Liter

Deutliche Übererfüllung der 
Ö-Norm C 2354 
Beanspruchungsklasse A, B, C 
- Verformbarkeit
- Kratzfestigkeit
- Haftfestigkeit
- Chemikalienbeständigkeit

Festigkeit

Umwelt
wässrige Basis
Isocyanatfrei

Eignung 
Objekt - extra starke
Beanspruchung

BONDING SYSTEMS
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Vegye figyelembe a műszaki tájékoztatókat



Forbo sportparketta 
burkolat bevonó rendszer

  
Az első 1-K Aqua lakk rendszer, 
mely minden sportpadló szabványt teljesít.

882 Aqua Grundlack
Premium Start

- 
  
  
  

1 x  hengerrel felhordva  Forbo 75082.számú
Techno Aqua  hengerrel

 : cca. 130 gr / m²
Közbenső száradási idő: cca. 120 perc

bezáró
Felhasználás

863 Aqua Lack 
Easy Future Sport

1.nap

- 
  
  

1 x  hengerrel felhordva  Forbo 75082 számú
Techno Aqua  hengerrel

: 120-150 gr/ m?
bezáró

Felhasználás

- 
  
  
  
  
  

 
  

Közbenső csiszolás
Forbo  Schleifgitter 74132.számú 
120-as csiszolóráccsal
tisztítás, porszívás, jelölővonal területek
leragasztása,  jelölővonalak elkészítése Forbo 809 
2-K-PUR pályajelölő festékkel,  lágy ecsettel 
vagy kisfelületű hengerrel 1 x felhordás

: cca.100 fm/ l / 5 cm vonalszélességben
  
Felhasználás

- 
  
  

1 x  hengerrel felhordva  Forbo 75082.számú
Techno Aqua  hengerrel

: 120-150 gr / m?
bezáró

Felhasználás

897 Sportpadló ápolás

- 
  
  
- 
  
  

első és mindennapi ápolásra szolgál ,melyet Forbo 
78247 számú mosótörlővel kell felvinni.

: 1 liter  cca. 30 m²–hez
mindennapi tisztítás a Forbo 888 univerzális      
ápolószerrel

Felhasználás

863 Aqua Lack 
Easy Future Sport

2.nap

Artikel: 75???

Inhalt: 10 Liter

. .Forbo Erfurt GmbH   Postfach 80 02 53  D-99028 Erfurt Telefon 0361-73041-0

863 Aqua Lack Easy Future 

ECO: 
Erster NMP* freier Parkettlack mit 
TOP-Oberflächenbild und TOP-Festigkeit.

Sensitive:
Erhält ohne Grundierung 100 % der
originalen Holzfärbung.
Sehr schnelle Festigkeitsentwicklung.
Sehr gut schleifbar. Sehr gut geeignet
für helle Hölzer (Ahorn).
* NMP kann allergene Reaktionen auslösen.

Deutliche Übererfüllung der 
Ö-Norm C 2354 
Beanspruchungsklasse A, B, C 
- Verformbarkeit
- Kratzfestigkeit
- Haftfestigkeit
- Chemikalienbeständigkeit

Festigkeit

Umwelt
wässrige Basis
Isocyanatfrei
N-Methyl-Pyrrolidon (NMP) frei

Eignung 
Objekt - besonders starke
Beanspruchung

Sport

. .Forbo Erfurt GmbH   Postfach 80 02 53  D-99028 Erfurt Telefon 0361-73041-0

Artikel: 75205

897 Sportbodenpflege

- der ideale Verlaufseigenschaften
  und ein schönes Oberflächenbild
  mit außerordentlicher Abrieb- und
  Kratzfestigkeit kombiniert

Inhalt: 10 Liter

Deutliche Übererfüllung der 
Ö Norm C 2354 

Beanspruchungsklasse A, B, C 
- extrem kratzfest, abriebfest
- extrem chemikalienbeständig

Festigkeit

Umwelt
l ö s e m i t t e l f r e i

Eignung 

Objekt 

863 Aqua Lack Easy Future Sport  
Kiváló minőségű egykomponensű, PUR bázisú a DIN 18032 és ÖISS 
iránymutatásának megfelelő matt, csúszásmentes, nagyon jó terülő Aqua parketta 
lakk sportburkolatok bevonására.
897 Sportburkolat ápoló
Elasztikus sport vagy sportparketta burkolatok első és mindennapi tisztításhoz, 
a DIN 18032 szerint csúszásgátló. Messzemenően ellenáll szennyeződésnek , 
rákenődéseknek.

Zertif
ikat

Ö l

D
 I N

S

S

809 2-K-PUR 
pályajelölés

A rendszer teljesíti a sportpadlókkal kapcsolatos DIN 18032, Önorm 2608 normákat,  és az 
ÖISS iránymutatásait.
  
  
Vegye figyelembe a műszaki tájékoztatókat

BONDING SYSTEMS
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Linóleum sportburkolat 
bevonó rendszer

  

Vonaljelölés

Tisztítás

- 
  

  

tisztítás 891 Aqua alaptisztítóval 
pl. zöld Pad-del (74207sz.)
2 x tiszta vízzel semlegesíteni
a burkolatot éjjel száradni hagyni

- 
- 
  

Ápolás

809 2-K-PUR  pálya jelölő
Nagyon kopásálló, jól fedő PUR bázisú pályajelölő festék. Kitűnően tapad linóleumon.
863 Aqua Lack Easy Future Sport
Kiváló minőségű egykomponensű, PUR bázisú a DIN 18032 és Önorm 2608 
iránymutatásának megfelelő matt, csúszásmentes, nagyon jó terülő tulajdonsággal 
rendelkezik linóleum sportburkolatok  bevonására.

Bevonás

- 
- 

  
  
 
  

a vonaljelölés területét leragasztani
809 2-K-PUR pályajelölő festékkel,  
lágy ecsettel ,vagy kisfelületű hengerrel 1 x felhordás
Felhasználás: cca.100 fm/ l / 5 cm vonalszélességben
Közbenső száradási idő: cca. 5 óra

  
  

  - 
  

  

863  Aqua Lack Easy Future Sport
1 x  telített  Forbo 75082.számú 
Techno Aqua bezáró hengerrel felhordva
Felhasználás: 120-150 gr/ m²
Száradási idő: cca. 4 óra
Járható: cca. 24 óra múlva
Teljes terhelhetőség: cca. 7-10 nap múlva

  
  
  
  
  
  

- 
  
  
  

  

897 Sportpadló ápoló első és mindennapi kezelésre szolgál
melyet Forbo  78247 számú mosótörlővel kell felvinni egy
vagy két alkalommal vékonyan
Felhasználás: 1 liter  cca. 30 m² –hez
mindennapi tisztítás a Forbo 888 univerzális
ápolószerrel

- 
  
  
  

A rendszer teljesíti a sportpadlókkal kapcsolatos DIN 18032, Önorm 2608 normákat,  és az 
ÖISS iránymutatásait.
  
  

BONDING SYSTEMS
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Forbo Linoleum Sport Elastic Rendszer

  

Linóleum

A Linoleum Sport Elastic rendszer egy kétrétegű rugalmas burkolat konstrukció, 
mely egy  rugalmas rétegből áll, amire a sportlinóleum burkolat ráragasztásra kerül. 
Legfőbbként torna és fitness termekben, kórházi terápiás helyiségekben, valamint 
többfunkciós sporttermekben, mint pl. iskola, vagy óvoda stb. alkalmazható.

az aljzatra A 2-es fogazattal 
hordjuk fel
Felhasználás : cca. 300 gr / m²
Szellőztetési idő 10 perc
azután

Forbo 622 Eurostar Tack

a rugalmas rétegre B1 fogazattal felhordjuk
Szellőztetési idő: cca. 20 perc
(szavatolandó a 
ragasztóbarázdák átvitele 
a burkolat hátoldalára)
azután:

Forbo 611 Eurostar Lino

Ápolás

- 
  
- 
  

Forbo  897 Sportpadló ápoló
első és mindennapi ápolásra  
Forbo 888 univerzális  ápolószer 
mindennapi tisztításra

1.munkafázis

2.munkafázis

Rugalmas réteg 
a szakszerűen 
előkészített aljzatra 
ragasztjuk

ragasztani és azonnal 
áthengerelni

BONDING SYSTEMS
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Olajozás - viaszolás
bevonó rendszer

  

Ezután azonnal Forbo  Super Pad-del (74205. számú fehér) egytárcsás géppel bedörzsöljük.
Az anyag egyenletes elosztása érdekében a gépet időközönként a nyers fafelületre vezetjük.

850 Olaj-viasz emulzió

- 
  

  
  

1 x vékonyan és egyenletesen Forbo 
  75089 sz. olaj/viasz velúrhengerrel 
  felhordjuk
Felhasználás: cca. 80 gr / m²
Közbenső száradási idő: cca. 15 óra

  

- 
  

  

1 x vékonyan szakaszokban Forbo 
  75080 sz. kettős spatulával elkenjük.
Felhasználás: cca. 20 gr / m²

Tisztítás

Ápolás 

862 High-Solid 
Olaj-viasz

- 

  

1 x vékonyan szakaszokban Forbo 
  75080 sz. kettős spatulával elkenjük.
Felhasználás: cca. 20-30  gr / m² 

Ezután azonnal Forbo  Super Pad-del ( 74205. számú fehér) egytárcsás 
géppel bedörzsöljük.
Az anyag egyenletes elosztása érdekében a gépet időközönként a nyers fafelületre vezetjük.

892 Bodenseife 
 (padlószappannal)

861 Bodenmilch
( )padlótejjel

LÖSE
MITTEL

FREI

Artikel: 75205

892 Bodenseife

- der ideale Verlaufseigenschaften
  und ein schönes Oberflächenbild
  mit außerordentlicher Abrieb- und
  Kratzfestigkeit kombiniert

Inhalt: 10 Liter

Deutliche Übererfüllung der 
Ö Norm C 2354 

Beanspruchungsklasse A, B, C 
- extrem kratzfest, abriebfest
- extrem chemikalienbeständig

Festigkeit

Umwelt
l ö s e m i t t e l f r e i

Eignung 

Objekt 

. .Forbo Erfurt GmbH   Postfach 80 02 53  D-99028 Erfurt Telefon 0361-73041-0
BONDING SYSTEMS

Artikel: 75205

- der ideale Verlaufseigenschaften
  und ein schönes Oberflächenbild
  mit außerordentlicher Abrieb- und
  Kratzfestigkeit kombiniert

Inhalt: 10 Liter

Deutliche Übererfüllung der 
Ö Norm C 2354 

Beanspruchungsklasse A, B, C 
- extrem kratzfest, abriebfest
- extrem chemikalienbeständig

Festigkeit

Umwelt
l ö s e m i t t e l f r e i

Eignung 

Objekt 

. .Forbo Erfurt GmbH   Postfach 80 02 53  D-99028 Erfurt Telefon 0361-73041-0
BONDING SYSTEMS

861 Bodenmilch

BONDING SYSTEMS
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Vegye figyelembe a műszaki tájékoztatókat

850 Olaj-viasz emulzió



www.erfurt.forbo.com

eurocol - the strong connection

BONDING SYSTEMS

Forbo Erfurt GmbH 

August-Röbling-Str. 2  D 99091 Erfurt 
Telefon: + 49 (361) 7 30 41-0  
Fax: + 49 (361) 7 30 41-90/91
www.erfurt.forbo.com 
E-Mail: info.erfurt@forbo.com

Niederlassung Österreich

Servicelager Graz 
Telefon: + 43 (316) 473737-20  
Fax: + 43 (0) 316-473737-33
Servicelager Ansfelden 
Telefon: + 43 (7229) 78288  
Fax: + 43 (0) 7229-82356


