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Adesilex LC/R-P
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sávokban ragasztva
Közepes mértetű (lásd Termékismertető)
Az aljzathoz nem tökéletesen kötött elemek

rögzítésére

Adesivil D3
Lignobond

●

●

●

Adesilex LC/R

Ultrabond
P980 1K

 Egykomponensű, felhazsnálásra kész, oldószermentes,
rugalmas, nagyon alacsony illékony szervesanyag kibocsátású
(EMICODE EC1 Plus) poliuretán ragasztó, minden fajta parketta
fektetésére, MAPECEM, MAPECEM PRONTO, TOPCEM vagy
TOPCEM PRONTO-ból készül esztrichekre, cementesztrihekre,
meglévő, fa, kerámia, márvány, és terrazó padlókra, és fűtött
aljzatokra.

 Egy komponensű, oldószer és izocianát mentes, nagyon
alacsony illékony szervesanyag kibocsátású (EMICODE EC1 Plus)
szilanizált plimer ragasztó, mindenfajta kültéri parketta és teakfa burkolat fektetésére.

Ultrabond
P990 1K
 Egy komponensű izocianát és oldószer mentes szilanizált
polimer, nagyon alacsony illékony szervesanyag kibocsátású
(EMICODE EC1 R Plus) ragasztó, készparketta és közepes méretű
tömörfa parketta ragasztásához.

 Gyorskötő vizes diszperziós, nagyon alacsony illékony
szervesanyag kibocsátású (EMICODE EC1 Plus) ragasztó,
faanyagú burkolatok fektetéséhez. Az ADESILEX LC/R alkalmas
MAPECEM, MAPECEM PRONTO, TOPCEM vagy TOPCEM PRONTOból készült esztrichekre, fa aljzatokra, faforgácslapokra,
bútorlapokra és fűtött aljzatokra.
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Ultrabond Eco 575
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Ultrabond Eco P992 1K
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Ultrabond Eco S945 1K
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Ultrabond Eco S955 1K
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Ultrabond P902 2K
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Ultrabond P990 1K
Ultrabond P913 2K
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Ultrabond P-R9
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Ultrabond S965 1K

KÉT KOMPONENSŰ POLIURETÁN RAGASZTÓK

Ultrabond
P913 2K

●
●

DISZPERZIÓS RAGASZTÓK

KÉT KOMPONENSŰ EPOXI-POLIURETÁN
RAGASZTÓK

Kültér

Tömör fa csap és horony
nélkül
(EN 13227)

vagy

Kis méretű (lásd Termékismertető)

Kültér

Lépcsők

Mozaik (EN 13488)

Adesilex LC/R

d
✚
▲
■

vagy

Mapei ajánlás

Fa lábazat

●

Laminált és úsztatott
parketta

ALAPFELÜLET
Beltér
Többrétegű parketta (EN
13489)

tömör PARKETTA 15-22 mm VASTAGSÁGBAN

TÁBLÁZAT PARKETTARAGASZTÓ
VÁLASZTÁSÁHOZ
Készparketta (EN 13629)

HAGYOMÁNYOS NAGYMÉRETŰ PARKETTA

Tömör fa csaphornyos
parketta
(EN 13226)

1

Útmutató parkettaragasztó
kiválasztásához
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Ultrabond S997 1K
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Ultrabond P980 1K
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Ultrabond
P902 2K
 Egykomponensű, oldószermentes nagyon alacsony illékony
szervesanyag kibocsátású (EMICODE EC1 Plus) poliuretán
ragasztó, kész és többrétegű parketták fektetésére.

●

 Két komponensű epoxi-poliuretán ragasztó minden méretű
és fajtájú parketta fektetésére MAPECEM, MAPECEM PRONTO,
TOPCEM vagy TOPCEM PRONTO-ból készül esztrichekre,
cementesztrihekre, meglévő, fa, kerámia, márvány, és terrazó
padlókra, és fűtött aljzatokra.

SZILANIZÁLT POLIMERALAPÚ RAGASZTÓK

Lignobond
Új formula

●
●✚

Ultrabond
Eco P992 1K

 Két kompnensű epoxi-poliuretán parketta ragasztó. Ideális
minden méretű és fajtájú fapadló ragasztására bármilyen
aljzatra. Ideális fűtött aljzatra.

●✚

Ultrabond
Eco S945 1K
 Két komponensű epoxi-poliuretán ragasztó közepes méretű
tömörfa parketta és minden fajta készparketta fektetéséhez.
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Ultrabond Eco
S955 1K
 Egykomponensű felhasználásra kész, oldószermentes, rugalmas,
poliuretán ragasztó minden fajta parketta fektetésére,
MAPECEM, MAPECEM PRONTO, TOPCEM vagy TOPCEM PRONTOból készül esztrichekre, cementesztrihekre, meglévő, fa,
kerámia, márvány, és terrazó padlókra, és fűtött aljzatokra.
Nagyon alacsony illékony szervesanyag kibocsátású (EMICODE
EC1 Plus).

Ultrabond
S965 1K
 Egy komponensű, oldószer és izocianát mentes, nagyon
alacsony illékony szervesanyag kibocsátású (EMICODE EC1 Plus)
szilanizált plimer ragasztó, mindenfajta parketta fektetéséhez.
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Kültéri extra nagyméretű és teak-fa burkolat
Teak-fa burkolat maximum 350 mm szelességű és 5 m hosszú elemekhez

3

Többrétegű készparketta nagy igénybevételű
projektekhez
Készparketta 2x10 mm vastag rétegből, és szalagparketta 3x15 mm vastag rétegből

vagy

Kodály központ – Pécs - Magyarország
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Burj Khalifa – Dubai – Egyesült Arab Emirátusok

4

Készparketta: speciális méretek és színek
Színezett, lakkozott, olajjal kezelt parketta és nagyméretű készparketta

vagy

vagy

Hotel Crowne Plaza – Liegi – Belgium

5

Kisméretű tömör fa parketta nagy projektekhez
(beleértve az ipari parkettát is)
Ipari, mozaik, lécparketta és 14 mm tömör keményfa sávok

oppure

oppure

Audi Teszt Központ – Erps Kwerps – Belgium-
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