
Tüm bilgiler sadece genel notlar olabilir. Etkimizin dışındaki çalışma koşulları ve çeşitli malzemelerin çokluğu 
bu bilgilerden bir hak talep edilmesini hariç bırakmaktadır. Bir garanti sadece ürünlerimizin daima aynı kalan yüksek kaliteleri için üstlenebilir.
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Ürün tarifi:
MEGA yeşil Daha sağlıklı yaşayın koleksiyo-
nundan hazır parkeleri yapıştırmak için kalı-
cı, susuz, sert ve itmeye karşı dayanıklı 1-K 
parke yapıştırıcı. Pürüzsüz, emici ve macun-
lanmış zeminler için uygundur. Sadece kapalı 
alanda. 

Özellikleri:
• makineyle ve manuel işleme için
• kaymaya karşı dayanıklı
• ISO 17 178 uyarınca sert yapıştırıcı oluğu

Paket boyutu: 
4 x 3,75 kg

Zemin hazırlama: 
DIN 18 356 dikkate alın. Zemin sabit, taşıya-
bilir, kuru, çatlaksız, temiz ve yapışmayı kısıt-
layacak maddelerden arındırılmış olmalıdır. 
Zemini iyice süpürün ve MEGA 235 dispersi-
yon konsantresi ile zeminin emiş kapasitesine 
göre ayarlayın, ön sürmeyi yapın ve MEGA 
636 çimentolu macun ile macunlayın. Astarın 
ve macunun iyice kurumasını bekleyin.

İşleme:
1. Makineyle:
Kullanım öncesi yapıştırıcının oda sıcaklığına 
uyarlanmasını bekelyin. Yapıştırıcı sürme ma-
kinesini, kılavuz uyarınca hortumlu torbalarla 
doldurun. Yapıştırıcı dispenseri ile ulaşılama-
yan yerlerde yapıştırıcıyı uygun dişli mala ile 
düzenli bir şekilde zemine sürün.

Manuel:
Hortumlu torbayı bir kerpeten veya bir maket 
bıçağı ile ön tarafında açın ve arzu edilen ya-
pıştırıcı miktarını arka taraftan yapıştırıcı mala 
ile yavaşça öne doğru bastırarak çıkarın. 
Sadece sertleşmeme süresi içerisinde arka 
tarafta iyi bir kaplama ile sürülebilecek kadar 
yapıştırıcıyı basarak dışarı çıkarın.

2. Parke parçalarını hafif itme hareketi ile ya-
pıştırıcıya yerleştirin ve iyice üzerine basın. 
Parke arka yüzeyinin tamamının kaplandığına 
dikkat edin.

3. Taze yapıştırıcı artıklarını derhal temizleme 
bezleri ile ortadan kaldırın.

Teknik veriler

Işlem süresi: 30 - 40 dakika*
Yüklenebilir: yakl. 12 saat sonra*
Zımparalama: 24 saat sonra*
*20 °C ve %65 bağıl nemde

İşleme sıcaklığı:
15 °C altında değil

Bağıl nem:
%75 üzerinde değil

Tüketim:
1.000 - 1.200 g/m², Dişler B 11

Genel notlar

Depolama: 
En az 24 ay depolanabilir. Serin ve kuru de-
polayın.

Bileşim:
Silan sonlandırılmış prepolimerler, mineralli 
dolgu maddeleri, katkı maddeleri

Tehlike ve güvenlik notları
Çözücü madde içermeyen, metoksisilan içe-
ren yapıştırıcı. Çocukların erişemeyeceği bir 
yerde muhafaza edin. Priz sürecinde metanol 
ayrımı meydana gelmektedir. İşleme/kuruma 
sırasında ve sonrasında yeterince havalandır-
ma sağlayın! Zemin döşendikten sonra birkaç 
gün boyunca yoğun bir şekilde havalandırın. 
Ürünü işlerken yeme, içme ve tütün ürünlerini 
tüketmeyin. Koruyucu eldivenler kullanın. Göz 
veya cilt ile temasta derhal su ile iyice durula-
yın. Kanalizasyona, akan veya duran sulara 
veya toprağa nüfuz etmesini önleyin. Aletlerin 
temizliği doğrudan kullanım sonrası su ve sa-
bun ile. Sadece tamamıyla boşalan kutuları 
geri dönüşüme dâhil edin. Ürün artıklarının 
havada kurumalarını bekleyin ve şantiye atığı 
veya ev atığı olarak bertaraf edin. Koruyucu 
madde içermez.

EMICODE: 
EC1 PLUS

GISCODE: 
RS 10

Şu uyarınca çözücü madde içermez:
TRGS 610, metoksilsilan içerir
Alerjisi olanlara ilişkin bilgileri şu telefon nu-
marasından öğrenebilirsiniz: 040 54004-0.

Güvenlik veri sayfasını dikkate alın!

Te k n i k  b i l g i  s a y f a s ı  T M  8 3 9

Parke yapıştırıcı


