Klej do parkietów 1K-PU
PAR 364
Informacja o produkcie 67

Zakres stosowania

■ Do podłóg we wnętrzach.
■ Do przyklejania:
– klepki parkietowej 22 mm i parkietu beleczkowego
wg DIN 280/1,
– parkietu taﬂowego wg DIN 280/1,
– parkietu mozaikowego wg DIN 280/2,
– parkietu przemysłowego,
– parkietu masywnego 10 mm,
– kilkuwarstwowego parkietu surowego (np. intarsji),
– jedno- i kilkuwarstwowego parkietu gotowego
wg DIN 280/5,
– paneli podłogowych,
– bruku drewnianego RE,
– elementów z drewna egzotycznego, np. z bambusa.
■ Nadaje się do ogrzewania podłogowego.

Własności produktu

■ Nie zawiera rozpuszczalników zgodnie z uregulowaniami niemieckimi TRGS 610; Giscode RU 1.
■ Bezwodny.
■ Gotowy do użycia.
■ Dobra zdolność dociągania.
■ Produkt szybkowiążący.
■ Wysoka wytrzymałość na ścinanie.
■ Produkt twardo-elastyczny, plastyczny.

Opakowania

■ Kubeł 7,5 kg
Nr art. / kod EAN 4335/6

DLA MISTRZÓW BUDOWLANYCH

Dane do obróbki/
dane techniczne

Dane materiałowo-technologiczne
Baza materiałowa
poliuretan
Składniki
produkt jednoskładnikowy
Gęstość
ok. 1,5 g/cm3
Konsystencja
pastowata
Barwa
jasnobeżowa
Oznaczenie zgodnie z:
– Rozporzadzeniem o drogo- produkt nie stanowi materiału niebezpiecznego
wym transporcie materiałów
niebezpiecznych (GGVS)
– Rozporządzeniem o subszkodliwy dla zdrowia; zawiera diizocyjanian 4,4'-difenystancjach niebezpiecznych lometanu
(GefStoffV)
Pozostałe informacje: patrz Wskazówki odnośnie bezpieczeństwa.

Trwałość składowania

przy przechowywaniu w miejscu nienarażonym na mróz
ok. 9 miesięcy w zamkniętym pojemniku

Dane o technice stosowania
Zużycie
ok. 800 do 1200 g/m2
Temperatura pomieszczenia +15 °C do +25 °C
i podłoża
Wilgotność powietrza
< 75%
Sposób nakładania
jednostronnie na podłożu nadającym się do wykonania
wykładzin, szpachla zębata B 11 lub B 12, w zależności
od podłogi
Czas użycia
0 do ok. 25 min
Możliwość obciążenia po*
ok. 24 godzinach
Obróbka powierzchni po
ok. 24 godzinach
Ostateczna wytrzymałość po* ok. 5 dniach
* Przy +23 °C i 50 % względnej wilgotności powietrza.

Ząbki szpachli zębatej B 11

Ząbki szpachli zębatej B 12

Odpowiednie podłoża

■ Chłonne posadzki mineralne.
■ Uniwersalna masa szpachlowa USP 32
lub Masa szpachlowa do podłóg drewnianych HSP 34
■ Gotowa zaprawa do jastrychu szybkosprawnego SES
36 lub jastrych rozpływny FES 37
■ Jastrych z asfaltu lanego.
■ Płyty wiórowe V 100.

Przygotowanie podłoża

■ Obowiązują wymogi
DIN 18 356 (Roboty parkieciarskie). Przestrzegać
instrukcji TKB-1 „Klejenie
parkietu”.
■ Podczas robót parkieciarskich konieczne jest
szczególnie staranne
przygotowanie i kontrola
podłoża.
■ Podłoże musi być przygotowane do wykładania,

Sposób użycia kleju
do parkietów
1K-PU PAR 364

■ Przed przystąpieniem
do prac składować klej
do parkietów 1K-PU PAR
364 w pomieszczeniu tak
długo, aż temperatura materiału nie zrówna się z temperaturą pomieszczenia.
■ Otworzyć pojemnik
i usunąć osłonę z folii PE.
■ Nanieść klej do parkietów 1K-PU PAR 364
za pomocą odpowiedniej
szpachli zębatej równomiernie na podłoże.
Nanieść tylko tyle kleju, ile
można obłożyć w przeciągu
czasu układania.

Należy przestrzegać
następujących zasad:

czyste, suche, bez rys,
mocne, nośne, bez powłok
malarskich i innych pozostałości zmniejszających
przyczepność. Powierzchnia nie może się pylić.
■ Jastrych rozpływny
anhydrytowy / na bazie
siarczanu wapnia należy
oszlifować, a następnie
odkurzyć. Pozostałości
starych gruntów, masy

klejowej lub szpachlowej
oraz niezwiązane powłoki
powierzchniowe należy
zeszlifować; następnie
dokładnie odkurzyć.
■ Jastrychy z asfaltu
lanego muszą być mocne
na powierzchni i posypane
piaskiem.
■ Płyty wiórowe muszą
być sklejone na połączeniu
'wpust/pióro'.

■ Lekko posuwistym
ruchem ułożyć parkiet na
podłożu klejowym i dobrze
dobić.

natychmiast ścierać. Plamy
należy natychmiast usuwać
za pomocą alkoholu lub spirytusu.

■ Należy zwracać uwagę
na to, aby pokryć klejem
całą powierzchnię spodniej
strony parkietu.

■ Narzędzia natychmiast po użyciu oczyścić
za pomocą dostępnego
w handlu oczyszczacza PU
(aceton).

■ Należy zachować odstęp od ścian min.10 mm!
Usunąć kliny odległościowe
ze spoiny obrzeżnej bezpośrednio po zakończeniu
układania parkietu.
■ Ślady kleju na parkiecie lakierowanym należy

■ Panele podłogowe można przyklejać wyłącznie na
podłogach szpachlowanych.
■ Jeśli konieczne jest zagruntowanie podłoży za pomocą
Epoxi-Vorstrich VG7 (np. jako izolacja przeciwwilgociowa),
nie ma potrzeby posypywania gruntu piaskiem kwarcowym przed naniesieniem kleju do parkietów 1K-PU PAR
364.
■ Klej do parkietów 1K-PU PAR 364 jest wrażliwy na wilgoć i musi być przechowywany w hermetycznie zamkniętych pojemnikach. Dlatego też napoczęte pojemniki należy
ponownie starannie zamknąć oraz zużyć w przeciągu
możliwie krótkiego czasu.
■ Świeże zabrudzenia na powierzchni drewna usuwać
za pomocą dostępnego w handlu oczyszczacza PU (aceton).

■ Należy zawsze dokładnie przestrzegać
specjalnych instrukcji
układania danego producenta parkietu.

Wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa

Produkt szkodliwy dla zdrowia. Zawiera diizocyjanian
4,4'-difenylometanu. Przestrzegać wskazówek producenta. Podrażnia oczy, organy oddechowe i skórę. Możliwe
działanie uczulające przez skórę i drogi oddechowe.
Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie wdychać oparów. Unikać kontaktu z oczami oraz skórą. Podczas pracy
używać odpowiednich rękawic ochronnych i okularów
ochronnych/maski. W przypadku spożycia natychmiast
skonsultować z lekarzem i pokazać opakowanie, etykietę
lub niniejszą informację o produkcie.
Dalszych informacji można zasięgnąć z karty bezpieczeństwa PCI.

Serwis dla architektów
i projektantów

W sprawie doradztwa obiektowego prosimy o zwracanie
się do doradców technicznych PCI.
Dalszych informacji można zasięgnąć w przedstawicielstwie PCI w Polsce:
BASF Construction Chemicals Polska Sp. z o.o.
ul. Roosevelta 18,60-829 Poznań
tel.: (061) 845 10 33,845 10 39

Doradztwo techniczne i dystrybucja w Polsce:
BASF Construction Chemicals Polska Sp. z o.o.
ul. Roosevelta 18
PL 60-829 Poznań
telefon +48 61 845 10 33, +48 61 845 10 39
faks +48 61 845 10 37
www.basf-cc.pl

Warunki robocze na budowie i zakresy
stosowania naszych produktów są zróżnicowane. W informacjach o produktach
możemy podać tylko ogólne wytyczne
użycia. Odpowiadają one naszemu dzisiejszemu stanowi wiedzy. Użytkownik
jest zobowiązany do sprawdzenia przydatności i możliwości zastosowania
w przewidywanym celu. W razie specjalnych wymagań należy zasięgnąć naszej
porady. Za niepełne i niewłaściwe dane

w naszych materiałach informacyjnych
odpowiadamy tylko w razie rażącego
zawinienia (działania umyślnego lub
rażącego niedbalstwa); powyższe nie
dotyczy ewentualnych roszczeń z tytułu
ogólnych przepisów o odpowiedzialności za produkt.
Wydanie niniejsze traci aktualność wraz
z ukazaniem się nowego wydania.
Wydanie styczeń 2007
Stan na lipiec 2005

