
 
 

P 625  
Poliuretán parkettaragasztó 

Valamennyi parketta- és fafajta ragasztására 
 

 

 

  JELLEMZŐI  

• kétkomponensű, reaktív ragasztó 

• víz- és oldószermentes 

• a leragasztott parketta térfogatváltozását 

rugalmasan követi 

• padlófűtés esetén is alkalmazható 

  ALKALMAZÁSI TERÜLET  

Oldószer- és vízmentes, kétkomponensű reaktív 

ragasztóanyag valamennyi parketta- és fafajta 

ragasztására nedvszívó és nem nedvszívó aljzaton. 

  A FELÜLET ELÔKÉSZÍTÉSE  

Az aljzat legyen tiszta, tartósan száraz, repedéstől 
– valamint tapadást gátló anyagoktól mentes, 
megfelelő húzó- és nyomószilárdságú. Az 
esetlegesen meglévő ragasztómaradványokat a 
munka megkezdése előtt – lehetőleg – el kell róla 
távolítani. 

Nedvszívó aljzat esetén: 
Betonaljzat, cementesztrich: Az    aljzat 
felületén lévő puha fedőréteget (cementtej) vagy a 
lazán tapadó cementmaradványokat csiszolással 
kell eltávolítani. Porelszívás után az aljzatot a 
megfelelő arányban hígított Ceresit R 777 
diszperziós   –   vagy   az   R    766   multifunkciós 
alapozóval kezeljük elő a jobb tapadás érdekében. 
A Ceresit DH Maxi (vagy DD+) aljzatkiegyenlítő 
felhordását az alapozó teljes beszívódása után 
kell megkezdeni (kb. 1 óra). 
A gipszesztrich alapozását – az 
adalékszemcsékig történő lecsiszolás és 
porelszívás után – vízzel 1:4 arányban hígított      
R 766 multifunkciós alapozóval végezzük el. Az 
alapozó száradási ideje ebben az esetben 2 óra! 

Tömör, nem szívó aljzat esetén: 
Az aljzat felületét (kőpadló, járólap stb.) megfelelő 
tisztítás és érdesítés után az R 766 multifunkciós 

 

 
 

alapozóval kezeljük elő. Az előírt száradási idő 
után legalább 3 mm vastagságban hordjuk fel a 
felületre a Ceresit DH Maxi aljzatkiegyenlítőt. 
A kiegyenlített aljzat burkolhatósági idejére 
vonatkozó előírásokat figyelembe kell venni a 
ragasztás megkezdése előtt! 

A    ragasztás    előtti    kellősítést    feltétlenül 

végezzük   el   a   hígítatlan   Ceresit   R   777 

diszperziós     előkenővel     vagy     az     1:1 

arányban    hígított    R    766    multifunkciós 

alapozóval! 

  FELHORDÁS  

Az edényzet mindkét komponenst bekeverési 
arányban tartalmazza. A kanna duplafedelű felső 
részéből – a felső műanyag dugót és az alsó 
lemezfeneket átlukasztva - az edzőt (térhálósító) 
folyassuk az alsó részben lévő gyantába, majd 
elektromos   keverővel   addig   keverjük, amíg 
egyenletes beige színű nem lesz. A keverési idő 
min.  2 perc. Részmennyiségeket nem lehet 
összekeverni. 

A ragasztót B3, vagy B11 jelzésű fogazott 
kenőlappal egyenletesen hordjuk fel az aljzatra, 
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de egyszerre csak akkora felületre, amekkora 10 
percen belül parkettával burkolható. A parkettát kis 
csúsztatással helyezzük a ragasztóba és toljuk 
ütközésig. A fal mellett megfelelő dilatációs rést 
kell hagyni. A hézagokból kitüremkedő ragasztót a 
parkettáról azonnal le kell törölni denaturált 
szesszel. A kész burkolat 24 óra után terhelhető. A 
csiszolást és lakkozást – ha szükséges – 24–48 
óra múlva javasolt megkezdeni. 

  FONTOS TUDNIVALÓK  

A göngyöleg falára feltapadt ragasztómaradványo- 
kat ne használják fel. A szerszámokat a használat 
után azonnal meg kell tisztítani denaturált 
szesszel. A megkötött ragasztót már csak 
mechanikusan lehet eltávolítani.  Az üres 
göngyöleget nem szabad tűzbe dobni! A fagytól 
óvni kell! 

Ha nem kielégítő a szellőzés, használjanak 
légzésvédő készüléket. Kérjük, hogy tartsák be a 
göngyölegcímkén lévő figyelmeztető jelzéseket és 
vegyék figyelembe a biztonságtechnikai adatokat. 

A ragasztóanyag hőállósága: 

szállításkor: -20°C - +50°C 

tárolásnál: +10°C - +30°C 

kötés után: +50°C-ig 
 

 

Vízállóság: nedvességálló 

ANYAGSZÜKSÉGLET: 

Kisméretű parketta kb. 0,9-1,1 kg/m2 (B3 kenőlap) 

nagyméretű parketta kb. 1,2-1,4 kg/m2 (B11 kenőlap) 
 

 

A fenti adatok átlagos időjárási viszonyokra (+23°C és 55% relatív 

páratartalom) vonatkoznak. Alacsonyabb hőmérséklet, illetve 
magasabb páratartalom esetén a kötési idő megnőhet. 

Fogközmélység: 3,25 mm 
Fogközszélesség: 3,70 mm 
Fogtetőszélesség: 3,30 mm 

Fogközmélység: 5,00 mm 
Fogközszélesség: 6,10 mm 

B 11 Fogtetőszélesség: 7,90 mm 

Ha a szembe kerül, bő vízzel alaposan ki kell 
öblíteni és az orvost felkeresni. Munka közben 
megfelelő védő- kesztyűt és védőszemüveget 
célszerű hordani. Baleset vagy rosszullét esetén 
azonnal orvost kell hívni. 
 

  BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK  

A 1272/2008/EK CLP rendelet szerint 

A komponens (gyanta): nem veszélyes, osztályba 
nem sorolt  

B komponens (edző): egészségre ártalmas hatású 

Tartalmaz: Difenilmetánizocianát izomerek és 
homológok. Feltehetően rákot okoz.  Belélegezve 
ártalmas. Belélegezve allergiás és asztmás 
tüneteket és nehéz légzést okozhat. Légúti 
irritációt okozhat. Ismétlődő vagy hosszabb 
expozíció esetén károsíthatja a szerveket. 
Allergiás bőrreakciót válthat ki. Bőrirritáló hatású. 
Súlyos szemirritációt okoz. 

A ragasztóanyag veszélyességére, szállítására, 
biztonságos kezelésére vonatkozó információk a 
Biztonsági adatlapban olvashatók. 

  MÛSZAKI ADATOK  

Összetétel: poliuretán ALAPÚ, oldószermentes 

ragasztó, mely két komponensből – 

gyantából és térhálósítóból (edző) áll 
 

 

A komponens B komponens 

Szín: törtfehér sötétbarna 
 

 

Állaga: pasztaszerű hígan folyós 
 

 

Sűrűség: 1,55 kg/l 1,2 kg/l 
 

 

Keverési arány:                     7 súlyrész        1 súlyrész              

  KISZERELÉS  

8 kg duplafedelű műanyag vödörben. 

  TÁROLÁS  

Eredeti göngyölegben, +10°C felett, száraz és hűvös 
helyen. 

  FELHASZNÁLHATÓ  

Az előírt tárolás mellett a gyártástól számított 12 
hónapig. 

  EGYÉB INFORMÁCIÓK  

A göngyöleget csak akkor tegyük a hulladék gyűjtőbe, 
ha az teljesen üres és nem tartalmaz 
anyagmaradványokat. 

A munkakörülmények sokfélesége miatt, a munka 
megkezdése előtt célszerű próbaragasztást végezni. 

A burkolóanyag-gyártók használatra vonatkozó 
utasításait mindenkor vegyék figyelembe! 

Alkalmazástechnikai tanácsadás: 
Tel: 30/ 190-1268 

 
Fazékidő: kb. 40 perc (hűtéssel növelhető) 

Szellőzési idő: nincs 
 

Nyitott idő: kb. 60 perc 

a hőmérséklettől függően 

Kötési idő és terhelhetőség: 24 óra 

 

B 3 

Henkel Magyarország Kft 

Ragasztás Technológiák Üzletág 

H-1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6. 

H-1519 Budapest, Pf. 429 

Tel.: (+36-1) 372-5555 


