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Pattex Parket - tmel na parketové škáry na báze akrylátovej disperzie

VLASTNOSTI
� jednozložkový
� plasticko-elastický
� vo farbe dreva
� brúsiteľný
� lakovateľný
� bráni prenikaniu vody, mikroorganizmov a nečistôt do škár a pod parkety

OBLASTI POUŽITIA
Špeciálny jednozložkový  parketový tmel na báze polyakrylátu. Slúži na vypĺňanie škár medzi jednotlivými parketami, na utesnenie škár v oblasti
prechodov (napr. medzi lištou a stenou) a dverných stupňov (napr.: medzi zárubňou a prahom).

TECHNICKÉ ÚDAJE

BALENIE
Kartuša: 310 ml

SPRACOVANIE
Príprava podkladu:
Škáry musia byť suché, čisté a odmastené. Staré zvyšky vosku/tmelu zo škár odstráňte. Pri väčších škárach nad 10 mm je nutné použiť vhodný
materiál na prvotné vyplnenie napr.: oblý profil (guma, polystyrén, šnúra z penovej hmoty).

Pracovný postup:
Závitnicu kartuše zrežte a naskrutkujte plastovú trysku. Jej koniec zrežte tak, aby zodpovedala veľkosti škáry. Kartušu vložte do aplikačnej pištole a
tmel aplikujte priamo do škáry. Tmel naneste do škáry tak, aby jeho hladina mierne prevyšovala úroveň parkiet - tmel zatečie do škáry. Do 15 minút
je možné ešte mokrý tmel vyhladiť špachtľou navlhčenou vo vode. Pracujte pri teplote od +5°C do +40°. Po cca 24 hodinách je možné tmel brúsiť
(dbajte na to, aby ste vynaložili len veľmi malý brúsny tlak) a lakovať. Tmel môže byť použitý aj po nalakovaní parkiet.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Pokyny na likvidáciu:
Po vytvrdnutí nespotrebovaného obsahu odložte na miesto určené obcou na skladovanie odpadu.

Skladovanie:
Skladujte pri teplote nad +5°C. Pri uskladnení v chlade (pri teplote nie nižšej ako +5°C) a suchu možno Pattex Parket tmel skladovať do 12mesiacov
od dátumu výroby. V čerstvom, nespracovanom stave a počas vytvrdzovania je tesniaca hmota citlivá na mráz.

Farba: Buk/Jaseň, Buk/Tmavá čerešňa, Dub, Čerešňa/Svetlý buk, 
Borovica/Breza, Tmavý dub, Mahagón

Špecifická hmotnosť: 1,75 � 0,05 g/cm3

Teplotná stabilita: -20°C až +80°C
Teplota spracovania: +5°C až +40°C

Tvorba povlaku: 10-20 minút
Možnosť brúsiť a lakovať: po 18-24 hodinách

Spotreba: veľkosť škáry            spotreba
10x10 mm                 100 ml/bm
kartuša/3m
10x15 mm                 150 ml/bm
kartuša/2m

Úbytok objemu: cca 18%
Maximálna prípustná celková deformácia: cca 10%

Skladovanie: 12 mesiacov od dátumu výroby v dokonale uzavretom obale
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Čistenie pracovných nástrojov:
Pracovné nástroje môžete po použití čistiť vodou.

UPOZORNENIE:
Všetky údaje vychádzajú z našich dlhoročných znalostí a skúseností. Vzhľadom na rozdielne podmienky pri realizácii a na množstvo používaných
materiálov slúži naše písomné a ústne poradenstvo ako nezáväzné odporúčanie. V prípade pochybností a nepriaznivých podmienok odporúčame
urobiť vlastné skúšky, poprípade si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú všetky skôr uverej-
nené informácie svoju platnosť.

DISTRIBUTÉR
Henkel Slovensko, spol. s r.o.
Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava
Tel.: 02/50 246 111
Fax: 02/50 246 384
e-mail: lepidla@sk.henkel.com
www.pattex.sk


