TERMÉK ADATLAP

SikaBond®-50 Parquet
KÖNNYEN KENHETŐ, RUGALMAS PARKETTARAGASZTÓ TELJES FELÜLETŰ RAGASZTÁSHOZ

TERMÉKLEÍRÁS

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

SikaBond®-50 Parquet egy egykomponensű, oldószermentes parkettaragasztó.

▪ A ragasztó csiszolható
▪ A parketta 12 óra elteltével csiszolható
▪ Rugalmas, kopogóhang gátló
▪ Alkalmas padlófűtéses aljzatokhoz
▪ Elasztikussága révén csökkenti az aljzatra jutó igénybevételt
▪ Egykomponensű, felhasználásra kész
▪ Oldószermentes
▪ Szagtalan
▪ Gyorskötésű
▪ A legtöbb parkettához alkalmazható

FELHASZNÁLÁS
SikaBond®-50 Parquet alkalmas tömör- és
szalagparketták (minden típus), mozaik parketták, ipari parketták, valamint laminált parketták teljes felületű ragasztásához.

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK
▪ EMICODE EC1PLUS R
▪ LEED® EQc 4.1
▪ SCAQMD, 1168-as előírás
▪ BAAQMD, 51-es előírás, 8. szabályzat

TERMÉKINFORMÁCIÓ
Vegyi alapanyag

Poliuretán

Csomagolás

17 kg-os fém vödör
18 kg-os kartondoboz (3 x 6 kg-os zsák)

Szín

Parketta barna

Eltarthatóság

A SikaBond®-50 Parquet eredeti, sértetlen csomagolásban a gyártástól
számított 12 hónapig tárolható.

Tárolási feltételek

A SikaBond®-50 Parquet közvetlen napfénytől védett, száraz helyen +5 °C
és+25 °C között tárolható.

Sűrűség

kb. 1,60 kg/l

(MSZ EN ISO 1183-1)

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK
Shore A keménység

kb. 40 (28 nap után)

Szakítószilárdság

kb. 0,7 N/mm2
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(MSZ EN ISO 868)
(ISO 37)

Szakadási nyúlás

kb. 200%

Nyírószilárdság

kb. 0,6 N/mm2 , 1 mm-es ragasztó vastagság esetén

Alkalmazási hőmérséklet

+5 °C - +40 °C

(ISO 37)
(ISO 17178)

FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK
Anyagfelhasználás

Teljes felületű ragasztás:
▪ Lamella, mozaik- és ipari parkettákhoz B3 fogazású simítóval (IVK
irányelveknek megfelelően), az anyagfelhasználás: 800 - 1000 g/m2.
▪ Szalag- és kétrétegű parkettákhoz B6 (= P4) (IVK irányelveknek megfelelően) vagy 3/16" 1/8" 1/8" fogazású simítóval, az anyagfelhasználás: 900 1200 g/m2.
▪ Tömör parkettákhoz, hajó- és laminált padlókhoz B11 (= P5) (IVK
irányelveknek megfelelően), AP 48 vagy 3/16" 3/16" 3/16" fogazású simítóval, az anyagfelhasználás: 1000 - 1300 g/m2.
Hosszú, széles burkolólapok, ill. egyenetlen alapfelület esetén a ragasztó
feldolgozásához a megadottnál nagyobb fogazású fogazott simítót is lehet
használni (hogy megelőzzük az üregek kialakulását és gondoskodjunk az
egyenletes tapadófelületről).
Az alapfelület Sika® Primer MR Fast vagy Sika® Primer MB alapozóval történt kezelése esetén a SikaBond®-50 Parquet anyagszükséglete csökken.

Állékonyság

A SikaBond®-50 Parquet nagyon könnyen szétoszlatható, a simítófogbordák nagyon stabilak.

Levegő környezeti hőmérséklete

+15 °C - +35 °C

Relatív páratartalom

40% - 70%

Alapfelület hőmérséklete

Fektetés közben és a SikaBond®-50 Parquet teljes kötéséig az alapfelületnek és a környezet hőmérsékletének is +15°C és +35°C között kell lennie
padlófűtés nélkül, és padlófűtés esetén +20°C és +35°C közötti
hőmérsékletűnek kell lennie.

Alapfelület nedvességtartalma

Megengedett alapfelületi nedvességtartalom padlófűtés nélkül:
▪ 2,5% CM cementesztrich esetén.
▪ 0,5% CM anhidrit esztrich esetén.
▪ 3 - 12% CM magnezit esztrich esetén (a szervesanyag arányától függően).
Megengedett alapfelületi nedvességtartalom padlófűtés esetén:
▪ 1,8% CM cementesztrich esetén.
▪ 0,3% CM anhidrit esztrich esetén.
▪ 3 - 12% CM magnezit esztrich esetén (a szervesanyag arányától függően).
Megjegyzés: Az alapfelület nedvességtartalmát és minőségét a fapadló
gyártója, valamint az általános építőipari szabványok szerint be kell tartani.

Kötési sebesség

kb. 4.5 mm / 24 óra (23 °C / 50% rel.páratart.)

Bőrképződési idő / Átvonhatósági idő kb. 60 perc (23 °C / 50% rel.páratart.)

FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK
A SikaBond®-50 Parquet alkalmazásakor az általános
építőipari szabályokat tartsuk be.
További információkat a Method Statement "Full Surface Bonding" kiadványunkban talál.
ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS
▪ A felület tiszta, száraz, egyenletes, olajtól, zsírtól, portól és laza részektől mentes legyen. A festéket, cementiszapot és az egyéb rosszul tapadó részeket
távolítsuk el.
▪ Beton és / vagy cement esztrich felületeket csiszoljuk
le és alaposan tisztítsuk meg egy ipari porszívóval.
▪ Anhidrit esztrich / önterülő anhidrit esztrich felületeket csiszoljuk meg, majd alaposan tisztítsuk meg ipari
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porszívóval röviddel a ragasztási munkálatok megkezdése előtt.
▪ Beszórt, öntött aszfaltot alapozzuk Sika® Primer MR
Fast vagy Sika® Primer MB alapozóval a Termék Adatlapja szerint.
▪ Mázas kerámia vagy meglévő kerámia burkolatokat
tisztítsuk meg Sika® Aktivator-205-tel vagy csiszoljuk
meg a csempék felületét és alaposan tisztítsuk meg
ipari porszívó segítségével.
▪ Fa- / gipszkarton (pl. karton, rétegelt falemez): ragasszuk / csavarozzuk a lemezt az alapfelülethez. Önterülő aljzat esetén kérjük, forduljon Műszaki
Szaktanácsadó Szolgálatunkhoz
▪ Egyéb alapfelületek esetén kérjük forduljon Műszaki
Szaktanácsadó Szolgálatunkhoz.
▪ A SikaBond®-50 Parquet alapozás nélkül használható

cementes padlók, anhidrit padlók, laminált parketta,
beton és kerámia lapok esetén.
▪ Beszórt öntött aszfalt, magas nedvességtartalmú cement esztrich, valamint régi ragasztómaradványok
vagy gyenge alapfelület esetén használjunk Sika® Primer MR alapozót. Kérjük, olvassa el a Termék
Adatlapját vagy forduljon Mszaki Szaktanácsadó
Szolgálatunkhoz

FELHASZNÁLÁSI ELJÁRÁS / ESZKÖZÖK
A SikaBond®-50 Parquet ragasztót a megfelelően előkészített aljzatra közvetlenül a fémvödörből hordjuk
fel, majd eloszlatjuk egy fogazott simítóval.
Nyomjuk a rögzítendő fapadlót erősen a ragasztóra
úgy, hogy az alsó része teljesen érintkezzen a ragasztóval. A darabokat ezután illesszük össze egy kalapács és
egy ütőfa segítségével. Szükséges a fapadlókat a tetejük felől megütögetni a megfelelő tapadás érdekében.
A faltól legalább 10-15 mm távolságot tartsunk.
A padló járható és / vagy csiszolható 12-24 óra elteltével (23 °C / 50% rel.páratart., 1 mm-es rétegvastagság
esetén, a környezeti körülményektől és a ragasztási
rétegvastagságtól függően nő az idő.)
A friss, kikötetlen ragasztót a padló felületéről azonnal
el kell távolítani egy tiszta ruha, ill. szükség szerint Sika® Remover-208 vagy Sika®HandClean-T segítségével.
Használat előtt mindig készítsünk összeférhetőségi
vizsgálatot.
A fapadló gyártója szerinti fektetési utasításokat és az
általános építőipari szabályokat be kell tartani.
ESZKÖZÖK TISZTÍTÁSA
Használat után az összes eszköz és berendezés Sika®
Remover-208 és / vagy Sika®HandClean T anyaggal
tisztítható.
A megkötött / megszilárdult anyag csak mechanikai
úton távolítható el.

TOVÁBBI DOKUMENTUMOK
▪ Biztonsági Adat Lap
▪ Előkezelési útmutató tömítő és ragasztóanyagok:
Pre-treatment Chart Sealing and Bonding
▪ Eljárás ismertető: Method Statement "Teljes felületű
ragasztás"

KORLÁTOZÁSOK
▪ SikaBond®-50 Parquet csak gyakorlott kivitelezők részére javasolt.
▪ Ne használja a SikaBond®-50 Parquet ragasztót 100
mm szélesség és 1200 mm hosszúság feletti tömör
parketták esetén.
▪ A megfelelő bedolgozhatóság érdekében a ragasztó
hőmérsékletét tartsuk +15 °C-on vagy afölött.
▪ A ragasztó megfelelő kötéséhez szükséges biztosítanunk a megfelelő páratartalmat / légnedvességet.
▪ Amennyiben a fapadló talajnedvesség ellen nem szigetelt területeken kerül elhelyezésre, mint pl. pincékben vagy egyéb helyeken, ott Sika® Primer MB alapozóval lezárt Sikafloor® EpoCem szigetelést kell készíteni. Részletes utasításokért olvassa el a Termék
Adatlapját vagy lépjen kapcsolatba
vevőszolgálatunkkal.
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▪ Vegyileg előkezelt (pl. ammóniával, fapáccal, tartósítószerrel kezelt fa), vagy magas olajtartalmú fapadlók esetén a SikaBond®-50 Parquet ragasztót csak akkor használja, ha azt a vevőszolgálatunk írásban engedélyezte.
▪ Ne használja PE, PP, PTFE / Teflon és egyes plasztikus
műanyagokhoz (vagy végezzen előzetes
vizsgálatokat, ill. lépjen kapcsolatba
vevőszolgálatunkkal).
▪ Néhány alapozó ne-gatívan befolyásolja a SikaBond®50 Parquet tapadását (előzetes vizsgálat ajánlott).
▪ Amennyiben nem hornyolt vagy csapos parketta pl.:
mozaik parketta fektetésénél alkalmazzuk a SikaBond®-50 Parquet terméket ügyeljünk arra, hogy a
csatlakozások között ne kerüljön felszínre a ragasztó.
▪ Ügyeljünk arra, hogy a ragasztóanyag ne érintkezzen
a fapadló felületével. Bármilyen bevonat alkalmazása
előtt szükséges ezt ellenőriznünk, mert ez
befolyásolhatja a parketta és a bevonat kapcsolatát.
További információért kérem lépjen kapcsolatba
Műszaki Szakszolgálatunkkal.
▪ Ne használjon alkoholt tartalmazó termékeket a még
meg nem kötött SikaBond®-50 Parquet
alkalmazásakor, mert az zavarhatja a kötési reakciót.
▪ További információért kérem lépjen kapcsolatba
Műszaki Szakszolgálatunkkal.

TERMÉKADATOK ALAPJA
Mérési értékek Ebben a Termék Adatlapban közölt
műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

HELYI KORLÁTOZÁSOK
Kérjük vegye figyelembe, hogy a termék teljesítményére vonatkozó szabályozások országonként eltérőek lehetnek. A tényleges felhasználásra vonatkozóan kérjük olvassa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG
Biztonsági tudnivalók Termékeinkkel végzett munka
esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, toxikológiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó
Biztonsági Adatlapokban meg lehet találni. A veszélyes
anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell tartani.

JOGI TUDNIVALÓK
Jogi tudnivalók A Sika termékek alkalmazásához és
végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai
alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a
szokásos körülmények között kezelik, használják,
tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelőségre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél
tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási
feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az
adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére
bocsátunk. Ebben a Termék Adatlapban közölt adatok
megfelelnek a kiadás időpontjában rendelkezésre
állóknak. Amennyiben eltérés mutatkozik a Termék
Adatlapon szereplő, valamint a szállítmány címkéjén
lévő adatok között, úgy minden ilyen esetben a címkén szereplő adatok a mértékadóak. Ilyen és hasonló
kérdéses esetekben kérjük, érdeklődjenek
vevőszolgálatunknál. A kivitelezési és bedolgozási
utasítást kérjük pontosan betartani, mivel a termékre
vonatkozó minőségi garanciánk csak az előírás szerinti
felhordás, bedolgozás, felhasználás esetén érvényes.

Sika Hungária Kft.
Építőipari Üzletág
1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6.
Tel: +36 1/371-2020
Fax: +36 1/371-2022
info@hu.sika.com
www.sika.hu
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