
 
 

ТЕХНИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ 
 

ПАРКЕТЕН УПЛЪТНИТЕЛ 
 

Дата: 17.09.2014  
 

Технически характеристики: 

Основа Акрилна дисперсия 

Консистенция Паста 

Система на втвърдяване Физическо изсъхване 

Формиране на външния слой (20°C/65% отн. 
влажност) 

Около 20 мин. 

Свиване (DIN 52451) 15% 

Специфично тегло (DIN 53 479 B) 1.5 g/ml 

Температурна устойчивост - 20°C до + 80°C 

Максимално допустима деформация 15% 

*Стойностите варират в зависимост от условията на средата – температура, влажност и вид на повърхността. 
 

Описание на продукта: 

Parquet Seal е висококачествен пластично 
еластичен 1-компонентен уплътнител на 
полиакрилна основа. 

 

Характеристики: 

Без  разтворители и силикон 
Може да се боядиса след втвърдяване 
Може да се лакира след втвърдяване 
Без мирис 

 

Приложения: 

Уплътняване на фуги с еластичност до 15%; 
Уплътняване на фуги при поставяне на 
паркет  или ламинат; 
Уплътняване на свързващи фуги между 
подови настилки с паркет, первази и стени; 
Подходящ  за  уплътняване  на  цепнатини  в 

дървени подови настилк. 
 

Опаковка: 
Цвят: светъл дъб, дъб, бук, тик, кехлибар, 

череша 
Опаковка: флакон 310 мл. 

 
Съхранение: 
12 месеца в неотворен флакон или туба на 
хладно  и  сухо  място при  температури  между 
+5°C и +25°C. Пазете от измръзване! 

 

Повърхности: 
Вид: Всички видове дървени и ламинирани 
подови настилки  и  порести  строителни 
подложки 
Състояние на повърхността: чиста, суха, 
обезпрашена и обезмаслена. 

Нанасяне: 

Метод: ръчен или пневматичен пистолет. 
Нанесете уплътнителят и изравнете с шпатула. 
Нанесете  втори  слой  уплътнител в случай на 
прекомерно  свиване. Пълно  втвърдяване след 
24 часа. 
Температура на нанасяне: +5°C до +30°C. 
Почистване:  Невтвърденият   уплътнител 
Parquet Seal  може  да се отстрани от 
инструментите и паркета с вода. Втвърденият 
уплътнител се отстранява  механично. 
Възстановяване: с уплътнител Parquet Seal 

 

Размери на фугите: 
Минимална широчина: 5 мм 
Максимална широчина: 20 мм 
Минимална дълбочина: 5 мм 
Препоръчителна ширина = дълбочината 

 

Препоръки за безопасност: 
Приложете  обичайните  хигиенни норми. За 

повече информация вижте етикета 
 

Забележки: 

Не използвайте  за приложения,  свързани  с 

продължително потапяне във вода 
Parquet Seal е съвместим с повечето видове 
лакове и може да се лакираЛакът трябва да бъде 
достатъчно еластичен, за да покрие пластично 
еластичния уплътнител. 

 
Преди употреба препоръчваме тест за 
съвместимост. 

 
 
 

 
Забележка: Директивите, съдържащи се в тази документация, са в резултат на нашите  тестове и на опита  ни, и са представени добросъвестно.  
Поради разнообразието от материали и повърхности, както и големия брой възможни приложения, които са извън нашия контрол, ние не може да 
поемем каквито и да било отговорности за получените резултати. Във всеки случай се препоръчва да се извършват предварителни тестове за 
съвместимост. 




