FA PADLÓBURKOLAT
RAGASZTÓ RENDSZEREK
PARKETTA ÉS AMI ALATTA VAN

SOUDAL
SOUDAL
EGYÜTT ÉPÍTJÜK A
JÖVŐT
A Soudal, központja Belgiumban található, Európa vezető független tömítő, ragasztó és poliuretán hab gyártója.
Kutatási és fejlesztési részlegünk az új K+F központban több mint
30 magasan képzett munkatárssal folyamatosan dolgozik a meglévő termékeink optimalizálásán és továbbfejlesztésén, továbbá
együttműködésben a piac igényeivel fejleszt új és még hatékonyabb, innovatív megoldásokat.
A nemzetközi vizsgálati intézmények segítik és folyamatosan
felügyelik a termékeinket. Rendszerellenőrzések és rendszeres
külső vizsgálatok biztosítják a folyamatos magas minőség fenntartását. Professzionális tanácsadóink szívesen segítik munkánkat javaslataikkal és tanácsaikkal.

A PURHABOK, RAGASZTÓK ÉS TÖMÍTŐK SZAKÉRTŐJE
A Soudal csoport, mint Európa legnagyobb független tömítő,
ragasztó és poliuretán hab gyártója, egyaránt kínál megoldást a professzionális kivitelezők és barkács felhasználók
számára. Vic Swerts 1966-ban alapította a Turnhout-i székhelyű, jelenleg is belga családi vállalkozásként működő
céget, amely mára nemzetközi vállalattá fejlődött és szakértővé az építőipar nyújtotta egyedi kihívásokban.
A csoport 5 kontinensen, 19 gyártóegységgel, 44 országban
értékesítési irodával és világszerte több mint 3100 munkatárssal dolgozik az partnereiért. A hosszútávú jövőkép az
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innovációra épül. A kutatás és fejlesztési befektetések középpontjában a helyi piacok igényeihez való alkalmazkodás
áll. Ezek eredményezik a Soudal csoport sikerét.
A több mint 20 éve alakult Soudal Magyarország a minőségi,
megbízható megoldások mellett modern régiós raktárral,
országos lefedettségű képviselői és viszonteladói hálózattal, valamint rugalmas és gyakorlatias szakmai támogatással segíti partnereit az ország egész területén.
www.soudal.hu
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FA

ALJZAT

A FA ÉL

A KIVÁLÓ EREDMÉNY ALAPJA

A fából készült padlóanyagok mindig mocorogni, duzzadni és
zsugorodni fognak, amely elsősorban a környezeti páratartalom
ingadozásának következménye. Mivel a faanyagok főleg
szélességükben változnak, ezért fontos, hogy a parkettát a
burkolás előtt engedjük az új környezetéhez akklimatizálódni.
Ezenfelül tanácsos a helyiséget stabil hőmérsékleten,
kb. 15 - 25 °C között és állandó páratartalmon tartani 50 - 60% RH. A különböző parketta típusok természetesen
eltérő mozgásokkal rendelkeznek. Az elmúlt években igencsak
közkedveltek a speciálisan fejlesztett többrétegű parketták,
amelyek kevésbé érzékenyek a hőmérséklet és páratartalom
változásaira.
Ugyancsak fontos szerepet játszik a megfelelő ragasztó
kiválasztásában a faanyag fajtája. Néhány típus nagyobb
mozgásokra képes a pára hatása végett, míg néhány a magasabb
gyantatartalom miatt nehezíti meg a munkát. Bizonyos fajták
szükségessé teszik a vízmentes, szilárd kötésű poliuretán bázisú
ragasztó használatát, míg más esetekben előnyösebb a rugalmas
hibrid polimer ragasztó alkalmazása.
A kihívások tengerében a Soudal megoldásai segítséget nyújtanak
a kívánt eredmények elérésében.

Alapozás
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Az aljzatnak száraznak kell lennie. A maradvány nedvesség esztrich
esetén nem haladhatja meg a 2%-ot, anhidrit esetén 0,7%-ot.
A maradvány nedvesség okozta károk megelőzése érdekében
alkalmazható a Soudal alapozók egyike. Az alapozók ugyancsak
jó megoldást nyújtanak az erősen nedvszívó aljzatok esetében,
egyrészt csökkentik a túlzott ragasztó mennyiség igényt, másrészt
növelik a ragasztó tapadóképességét az alapfelületen. A poros,
homokos aljzatokat mélyebben behatolva a felületbe megerősítik,
ellenállóbá teszik.
Aljzatkiegyenlítés
Annak érdekében, hogy a parketta optimálisan kössön az
alapfelületre, az aljzaton 2 m hosszon legfeljebb 2 mm eltérések
javasoltak. Amennyiben ezt meghaladó értéket tapasztalunk,
ajánlott megfelelő aljzatkiegyenlítő alkalmazása.

seh

Visszatekintve, a Soudal az elsők között fejlesztett hibrid polimer
bázisú parketta ragasztót, mely számos erőfeszítést követelt a
Kutatási és Fejlesztési részleg munkatársaitól, hogy megtalálják
a legjobb megoldásokat a professzionális kivitelezők igényeinek
megfelelve, amely egyesíti az optimális felhordhatóságot
különböző alapfelületekre, számos parketta, illetve faburkolat
típushoz.
Napjainkban a hibrid polimer ragasztók jól ismert résztvevők a
padlóburkolás területén. Víz-, oldószer-, és izocianát mentesek,
így egyáltalán nem jelentenek veszélyt a felhasználóra, továbbá
“baleset” esetén könnyedén, nyomtalanul eltávolíthatóak a
felületek szennyezése nélkül. Széles körben felhasználhatóak fa
padlóburkoló anyagokhoz, akár többrétegű-, masszív kemény-,
vagy puha fa, furnér vagy mozaik parkettáról legyen szó, szinte
bármilyen alapfelület esetében, beleértve meglévő kerámia
padlólapos, esztrich, beton, anhidrit, fa, stb. aljzatokat, a legtöbb
esetben mindenféle előkészítés nélkül! A kiváló rugalmasságú
ragasztók, a kötési erő elvesztése nélkül engedik a fát többet
mozogni, ezáltal a ragasztó gondoskodik a feszültségek optimális
eloszlatásáról az aljzat felületén.
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• A termékekben található VOC-k azonosítása egy magas
színvonalú elemzési technika az alapja, amelyet akkreditált
laboratóriumokban, gázkromatográf és tömegspektrométer
segítségével vizsgálnak.
• Az Emicode a ragasztókat EC1+, EC1 vagy EC2 (alacsonytól a
magasabb koncentrációig) osztályokba sorolja, mennyiség
és a kibocsátás függvényében az alkalmazást.

CSELEKSZÜNK A KÖRNYEZET ÉS A LEVEGŐ VÉDELMÉBEN

A Soudal gondoskodik a környezetről és minden személyről,
aki kapcsolatba kerül a ragasztóinkkal, igyekszünk
optimalizálni a megszerzett tapasztalatok alapján, ahol csak
lehet. A ragasztóink speciális formulával rendelkeznek,
a környezet és a felhasználók egészségének védelme
érdekében. A Soudal hibrid polimer és víz bázisú ragasztói
nem tartalmaznak semmilyen veszélyes anyagot. Továbbá
a zöld gondolkodásmód megvalósítása érdekében, a Soudal
fejlesztései között egy még környezetbarátabb csomagolásra
váltott a hibrid polimer bázisú parketta ragasztók esetében.
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HIBRID POLIMER RAGASZTÓK

HIBRID POLIMER RAGASZTÓK

PRÉMIUM HASZNÁLHATÓSÁG ÉS TARTÓSSÁG
Az SMX®-30 Plus, MS-30 Plus és MS-20 Plus parketta ragasztók a Soudal kínálat élenjárói, amelyeknek a profi kivitelezők ezrei szavaznak
bizalmat világszerte nap mint nap.
Mindegyik hibrid ragasztónk teljesíti az európai előírásokat a rugalmas parketta ragasztókra vonatkozóan az EN 14293 és ISO 17178
szabályozásokban foglaltak szerint, VOC osztályozás alapján EC1+ besorolással rendelkeznek, kiválóan teljesítenek és könnyen
alkalmazhatóak. A könnyű felhordhatóság mellett kiváló állékonysággal és alaktartással rendelkeznek, továbbá gyors kötésük biztosítja a
kitűnően kivitelezett padlóburkolást. A Soudal hibrid polimer ragasztóinak mindegyike alkalmazható padlófűtéses és -hűtéses rendszerekkel.
Jó tudni, a hibrid polimer kínálat ragasztói lépészajcsökkentő hatással bírnak akár 14 dB-ig.*
Nyitott idő
(21°C - 50% RH)

Járható

Csiszolható

Osztályozás
ISO 17178

Alkalmazás
(Max szélesség - Min vastagság; mm)

SMX®-30 Plus

40 perc

min. 2 óra

min. 12 óra

Enyhén rugalmas

Többrétegű parketta akár 280 x 16
Tömör parketta akár 200 x 16

MS-30 Plus

25-30 perc

min. 3 óra

min. 16 óra

Rugalmas

Többrétegű parketta akár 240 x 15
Tömör parketta akár 180 x 15

MS-20 Plus

25-30 perc

min. 8 óra

min. 24 óra

Rugalmas

Többrétegű parketta akár 200 x 14
Tömör parketta akár 150 x 12

SMX® Plus
Accelerator
* gumírozott aljzattal együtt alkalmazva.
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Felgyorsítja a kötést, a parketta csiszolható akár 2-3 órán belül

Hibrid polimer parketta ragasztókkal alkalmazható
(összekeverni használat előtt)

HIBRID POLIMER RAGASZTÓK
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Ez a hibrid polimer bázisú parketta ragasztó a hosszú, 40 perces
nyitott időt kombinálja rendkívül gyors, 12 órás kötési idővel,
így biztosítva az időben befejezett minőségi kivitelezést.
Az SMX®-30 Plus ragasztó egyesíti a rugalmas kötés és a magas,
2,5 MPa erősségű ragasztás előnyeit, ezzel a legjobb megoldást
nyújtva széles kivitelű tömörfa parkettákhoz, mozaik parkettákhoz
és szalagparkettákhoz, továbbá kiválóan alkalmas egzotikus
fafajokhoz. Alkalmazható minden nedvszívó és nem-nedvszívó
aljzaton, akár közvetlenül kerámia padlólapra, csempére
felhordva. Alkalmas padlófűtéses rendszerekhez. Megfelel ISO
17178 szabványnak.
ELŐNYÖK
• Használatra kész
• Víz-, oldószer-, és izocianát mentes
• Nem zsugorodik
• Tömör parketta max 200 mm széles, min 16 mm vastag
• Többrétegű parketta max 280 mm széles, min 16 mm vastag

14 Kg (2 x 7 Kg)

152632 Új Eco csomagolás

16 Kg

124166

18 Kg (3 x 6 Kg)

124036

Műszaki adatok: SMX® -30 Plus

KIVÁLÓ AKUSZTIKAI
TULAJDONSÁGOK

RUGALMAS

Szín

Világos tölgy

ISO 17178 Osztály

Enyhén rugalmas

Kiadósság*

800-1200 g/m²

Nyitott idő**

40 perc

Járható**

min 2 óra

Csiszolható**

min 12 óra

* aljzattól és szerszámtól függően
** normál körülmények: 21°C & 50% RH
ALACSONY V.O.C.

KÖNNYŰ
ALKALMAZÁS

KÖNNYEN
TISZTÍTHATÓ
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HIBRID POLIMER RAGASZTÓK
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Az MS-30 Plus egy hibrid polimer bázisú, rugalmasra kötő
parketta ragasztó, kiválóan alkalmas minden tömör parketta
típus és mozaik parketta teljes felületen történő ragasztására.
Használatra kész, minden fa típushoz használható, víz-, oldószer-,
és izocianát mentes.
Alkalmazható közvetlenül nedvszívó és nem-nedvszívó
felületeken. Alkalmas padlófűtéses rendszerekhez. Megfelel ISO
17178 szabványnak.
ELŐNYÖK
• Használatra kész
• Tartósan rugalmas marad
• Tömör parketta max 180 mm széles, min 15 mm vastag
• Többrétegű parketta max 240 mm széles, min 15 mm vastag
• Víz-, oldószer-, és izocianát mentes
• Alkalmas padlófűtéshez

6 Kg

124204

14 Kg (2 x 7 Kg)

152631 Új Eco csomagolás

16 Kg

124163

18 Kg (3 x 6 Kg)

124167

Műszaki adatok: MS-30 Plus

KIVÁLÓ AKUSZTIKAI
TULAJDONSÁGOK

RUGALMAS

Szín

Világos barna

ISO 17178 Osztály

Rugalmas

Kiadósság*

800-1200 g/m²

Nyitott idő**

25-30 perc

Járható**

min 3 óra

Csiszolható**

min 16 óra

*aljzattól és szerszámtól függően
** normál körülmények: 21°C & 50% RH
ALACSONY V.O.C.

KÖNNYŰ
ALKALMAZÁS
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KÖNNYEN
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HIBRID POLIMER RAGASZTÓK
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MS-20 Plus egy hibrid polimer bázisú, rugalmasra kötő
parketta ragasztó, kiválóan alkalmas kis méretű és többrétegű
parketták teljes felületen történő ragasztására.
Alkalmazható közvetlenül nedvszívó és nem-nedvszívó
felületeken. Alkalmas padlófűtéses rendszerekhez. Megfelel ISO
17178 szabványnak.
ELŐNYÖK
• Használatra kész
• Víz-, oldószer-, és izocianát mentes
• Tömör parketta max 150 mm széles, min 12 mm vastag
• Többrétegű parketta max 200 mm széles, min 14 mm vastag
• Kiválóan alkalmas többrétegű parkettához
• Alkalmas padlófűtéshez

6 Kg

124203

14 Kg (2 x 7 Kg)

152630 Új Eco csomagolás

16 Kg

124165

18 Kg (3 x 6 Kg)

124164

Műszaki adatok: MS-20 Plus
Szín

Világos barna

ISO 17178 Osztály

Rugalmas

Kiadósság*

800-1200 g/m²

Nyitott idő**

25-30 perc

Járható**

min 8 óra

Csiszolható**

min 24 óra

*aljzattól és szerszámtól függően
** normál körülmények: 21°C & 50% RH
RUGALMAS

ALACSONY V.O.C.

KÖNNYŰ
ALKALMAZÁS

KÖNNYEN
TISZTÍTHATÓ
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HIBRID POLIMER RAGASZTÓK
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Az SMX® Plus ACCELERATOR egy kötésgyorsító adalékanyag
Soudal hibrid polimer parketta ragasztókhoz.
Szoros a határidő? Szeretne a végezni a burkolással és a
csiszolással egy napon belül? Keverjen SMX® Plus ACCELERATOR
kötésgyorsítót az egyik hibrid polimer parkettaragasztónkhoz, így
akár 3 óra alatt elkészülhet a munka, továbbra is megfelelve az ISO
17178 szabványnak.
ELŐNYÖK
• Járható felület 3 órán belül
• Csökkenti a nyitott időt
• Gyorsabban felépülő kötőerő
• A végső kötőerő és rugalmassági tulajdonságok változatlanok
maradnak
MEGJEGYZÉSEK
• Javasoljuk az SMX® Plus ACCELERATOR kötésgyorsító és a
parketta ragasztó összekeveréséhez kerek vödör használatát,
ezzel is megkönnyítve a komponensek megfelelő keveredését.

125 ml

152792

300 ml

152800

MŰSZAKI ADATOK: SMX® PLUS ACCELERATOR

ALACSONY V.O.C.

GYORS
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Szín

Kék

Kiadósság*

125 ml / 6 Kg rag.
300 ml / 16 Kg rag.

Nyitott idő**

MS-30 Plus: 25 perc
MS-20 Plus: 30 perc

Járható**

MS-30 Plus: 2 óra
MS-20 Plus: 3 óra

Csiszolható**

3 óra

*aljzattól és szerszámtól függően
** normál körülmények: 21°C & 50% RH
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HIBRID POLIMER RAGASZTÓK
SMX®-15P

SPECIÁLIS HELYZETEKRE

Az SMX®-15P egy hibrid polimer bázisú, enyhén rugalmasra
kötő parketta ragasztó sávos ragasztáshoz, kis felületekre,
javításokra, valamint olyan helyzetekre, ahol teljes felületen
történő ragasztás nem kivitelezhető.
ELŐNYÖK
• Használatra kész
• Víz-, oldószer-, és izocianát mentes
• Többrétegű parketta max 200 mm széles

600 ml

122513

Műszaki adatok: SMX-15P
Szín

Világos barna

ISO 17178 Osztály

Enyhén rugalmas

Kiadósság*

600 ml/2 m²

Nyitott idő**

15 perc

Járható**

min 24 óra

Csiszolható**

min 48 óra

*aljzattól és szerszámtól függően
** normál körülmények: 21°C & 50% RH
ERŐS

RUGALMAS

ALACSONY V.O.C.
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HIBRID POLIMER PARKETTA RAGASZTÓK
IGAZ TÖRTÉNET ALAPJÁN

AZ IGAZI PARKETTA KARAKTERT AD A HÁZNAK
Rövid történet egy belga kivitelezőtől, Michiels-Schillemans-tól:
“Tavaly történt, hogy Elien és Tim vásároltak egy öreg házat.
Egyszerűen beleszerettek, a zegzugos sarkok, az eredeti
fürdőszoba és a csodálatos antik parketta teljesen rabul ejtette
őket. Bár szemmel láthatóan a víz károsította az idős parkettát,
ennek ellenére a lehető legtöbbet szerették volna megtartani
belőle.” Az évek során a házat ugyan karban tartották, de itt-ott
néhány komolyabb felújítás ráfért volna. Többek között a
vízvezetékek rendesen elhasználódtak és a szivárgó víz évek óta
erősen károsította parketta burkolatot a nappaliban. Mivel az új
lakók lehetőség szerint minél több eredeti elemet szerettek volna
megtartani, az a döntés született, hogy csak a sérült parketták
lesznek kicserélve. A padló többi része megmaradt.

“Nagyon elégedettek vagyunk a
végeredménnyel.”
A Michiels-Schillemans egyik munkatársa óvatosan eltávolította
a hajlott és töredezett lapokat. “A parkettát igen könnyű volt
felszedni” – mondta, “lépésről lépésre haladtam egy darab
parafára fektetett feszítővas segítségével, így elkerülhető volt,
hogy további parketta lapokat felsértsek. Amint a parkettákat
sikerült felszedni, az aljzatról felcsiszoltam az összes korábbi
ragasztómaradványt, majd Soudal WBPR-21P mélyalapozóval
előkezeltem.”
“A parketta lapok a helyszínen lettek méretre vágva. Egy új réteg
fa vakpadló biztosította a megfelelő, egyenletes szintezést. A fa
vakpadlót az aljzathoz, majd az új parkettát a vakpadlóhoz egyaránt
a Soudal MS-20 Plus hibrid polimer parketta ragasztóval fektettük.
Végül felcsiszoltuk a parketta teljes felületét és felületkezelővel
kellemes színt adtunk neki. Ezután soha többet nem lehetett
különbséget tenni az eredeti és az új parketta lapok között.” Tim
és Elien: “Nagyon elégedettek vagyunk a végeredménnyel. Azzal,
hogy csak a sérült parkettalapok lettek kicserélve, meg tudtuk
őrizni a padló eredeti karakterét, amibe annyira beleszerettünk.”
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PU ÉS DISZPERZIÓS PARKETTA RAGASZTÓK

PU ÉS DISZPERZIÓS RAGASZTÓK

PRÉMIUM HASZNÁLHATÓSÁG ÉS TARTÓSSÁG
A hibrid polimer parketta ragasztók mellett a Soudal kínálatában ugyancsak megtalálhatóak a poliuretán és diszperziós bázisú ragasztók is.
Ezek a ragasztók már bebizonyították a tudásukat és kiérdemelték helyüket a hibridek mellett.
Mindegyikük könnyen használható, keményre kötő ragasztó az európai EN 14293 és ISO 17178 szabályozások előírásai szerint. Elsősorban
mozaik és speciális mintázatú parkettákkal alkalmazhatóak, amelyek kifejezetten erős kapcsolódást igényelnek.

DS-10P

Nyitott idő
(21°C - 50% RH)

Járható

Csiszolható

Osztályozás
ISO 17178

10-15 perc

min. 24 óra

min. 48 óra

kemény

SV-15P

10-15 perc

min. 24 óra

min. 48 óra

kemény

PU-20P

60-70 perc

min. 24 óra

min. 24 óra

enyhén rugalmas

PU-18P

60 perc

min. 24 óra

min. 24 óra

kemény
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DISZPERZIÓS PARKETTA RAGASZTÓ

� DS-10P DISZPERZIÓS RAGASZTÓ
A DS-10P egy PVAC bázisú parketta ragasztó, alkalmas kis
formátumú mozaik-, laminált-, burgundi parketta és szőnyeg
teljes felületen történő ragasztására.
Alkalmazható nedvszívó felületen, akár padlófűtéses
rendszerekkel is. Megfelel ISO 17178 szabályozásnak. A legjobb
eredmény elérése érdekében javasolt Soudal B3 fogazású
ragasztósimítóval felhordani.
ELŐNYÖK
• Használatra kész
• Oldószer és izocianát mentes
• Mozaik, laminált és Burgundi parketta max 250 x 50 mm
• Vékony, max 6-9 mm vastagságú Tapis parketta

15 Kg

112924

� SV-15P OLDÓSZERES RAGASZTÓ
Az SV-15P egy oldószeres, PVAC és szintetikus gyanta bázisú
parketta ragasztó, alkalmas kis formátumú mozaik-, és
laminált parketta ragasztására.
Alkalmazható nedvszívó felületeken. Nem alkalmas többrétegű
parkettához és padlófűtéses rendszerekhez. Megfelel ISO
17178 szabványnak.
ELŐNYÖK
• Használatra kész
• Nem tartalmaz vizet
• Mozaik-, és laminált parketta max 250 x 50 mm

13 Kg
Műszaki adatok
Szín
ISO17178 Osztály
Kiadósság*
Nyitott idő**
Járható**
Csiszolható**

DS-10P
Barna
Kemény
800-1200 g/m²
10-15 perc
min 24 óra
min 48 óra

* aljzattól és szerszámtól függően ** normál körülmények: 21°C &amp; 50%
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SV-15P
Barna
Kemény
800-1200 g/m²
10-15 perc
min 24 óra
min 48 óra

112923

PU PARKETTA RAGASZTÓK

re
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KÉTKOMPONENSŰ RAGASZTÓ MINDEN TERÜLETRE

®
DE

PU-20P
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s

A PU-20P egy kétkomponensű, poliuretán bázisú enyhén
rugalmasra kötő parketta ragasztó, alkalmas minden parketta
fajta teljes felületen történő ragasztására. A ragasztó kötés
után rugalmas marad, kiváló kitöltőképeséggel rendelkezik.
Víz-, és oldószer mentes, hosszú, 60 perces nyitott idővel.
Kifejezetten alkalmas kisméretű masszív, illetve egzotikus fafajok
ragasztására, amelyek viszonylag nagy mozgással rendelkeznek,
továbbá széles hajópadlókhoz. Alkalmazás közvetlenül nedvszívó
és nem-nedvszívó felületeken, akár padlófűtéses rendszerekhez is.
Megfelel ISO 17178 szabványnak.
ELŐNYÖK
• Víz-, és oldószer mentes
• Könnyen felhasználható
• Gyorsan felépülő kötőerő
• Rendkívül magas végső kötőerő
• Enyhén rugalmas
• Jó hézagkitöltő képesség
• Alkalmas minden típusú fa ragasztására, még a nedvességre
érzékenyekhez is

6 Kg

113065

Műszaki adatok: PU-20P
Szín

Világos barna

ISO 17178 Osztály

Enyhén rugalmas

Kiadósság*

800-1400 g/m²

Nyitott idő**

60-70 perc

Járható**

min 24 óra

Csiszolható**

min 24 óra

* aljzattól és szerszámtól függően
** normál körülmények: 21°C & 50% RH
RUGALMAS

KÖNNYŰ
ALKALMAZÁS

ALACSONY V.O.C.

ERŐS
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PU PARKETTA RAGASZTÓK

re

A PU-18P egy kétkomponensű, poliuretán bázisú, keményre
kötő parketta ragasztó, alkalmas minden parketta fajta teljes
felületen történő ragasztására. Szinte minden tulajdonságában
megegyezik a PU-20P ragasztóval, bár valamivel alacsonyabb
kötőerejű és kevésbé rugalmas.
Víz-, és oldószer mentes, hosszú, 60 perces nyitott idővel.
Kifejezetten alkalmas kisméretű masszív, illetve egzotikus fafajok
ragasztására, amelyek viszonylag nagy mozgással rendelkeznek.
Alkalmazás közvetlenül nedvszívó és nem- nedvszívó felületeken,
akár padlófűtéses rendszerekhez is. Megfelel ISO 17178
szabványnak. Kevésbé alkalmas nagyon sima felületek, úgymint
kerámia padlólap esetén.
ELŐNYÖK
• Víz-, és oldószer mentes
• Könnyen felhasználható
• Gyorsan felépülő kötőerő
• Magas végső kötőerő
• Kemény
• Jó hézagkitöltő képesség
• Nem zsugorodik
• Alkalmas minden típusú fa ragasztására, még a
nedvességre érzékenyekhez is

6 Kg

145982

10 Kg

145981

Műszaki adatok: PU-18P
Szín

Világos barna

ISO 17178 Osztály

Kemény

Kiadósság*

800-1400 g/m²

Nyitott idő**

60 perc

Járható**

min 24 óra

Csiszolható**

min 24 óra

* aljzattól és szerszámtól függően
** normál körülmények: 21°C & 50% RH
KÖNNYŰ
ALKALMAZÁS

ALACSONY V.O.C.
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ERŐS
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RAGASZTÓ VÁLASZTÓ
SOUDAL PARQUET ADHESIVES
PARKETTA TÍPUS
széles.
(mm)

vastag.
(mm)

Aljzat

hossz.
(mm)

Csaphornyos

18-34

≥10

≥14

8-14

9-11

6-10

6-10

l

4

4

Táblás anyag

-

6

6

4

4

6

4

4

4

6

6

l
max
180mm

4

l
max
180mm

4
max
150mm

4
max
180mm

4
max
200mm

6

6

l
max
180mm

4

l
max
180mm

l
max
150mm

4
max
180mm

4
max
200mm

l
max
100mm

l
max
100mm

l
max
180mm

4

l
max
180mm

l
max
150mm

4
max
180mm

4
max
200mm

l

l

l

4

l

4

4

4

4

4

4

4

6

6

6

6

EN 13227

4
+ szeg

4
+ szeg

4

4

6

6

6

6

-

4
+ szeg

4
+ szeg

4

4

6

6

l
+ szeg

l
+ szeg

4

4

4

4

6

6

6

6

4

4

4

4

6

6

l

l

4

4

4

4

6

6

l

l

6

6

6

4

6

6

6

6

6

6

l
max
140mm

l

4
max
180mm

4
max
200mm

4
max
240mm

4
max
280mm

6

l
max
70mm

l
max
180mm

l

4

4

4

4

>1500

Cs+H

≥900

Cs+H

≥250

Cs+H

2002000

Cs+H

120-400

-

≥400

-

≥400

Cs+H

NAGYMÉRETŰ PARKETTA
60-80

13-14

350-600

-

ÉLKÖTEGELT PARKETTA
6-8,5

20-35

115-165

-

MOZAIK PARKETTA
≤35

8

115-165

-

BÜTÜ PARKETTA

EN 13990

EN 13629

EN 13226

EN 13228

EN 13227

EN 13227

EN 14761

EN 13488
-

TÖBBRÉTEGŰ PARKETTA (TOP ≥ 2,5MM)
130200

20-25

18002400

Cs+H

FURNÉROS PARKETTA (TOP < 2,5MM)
130200

20-25

18002400

EN 13489
EN 14354

Cs+H

LAMINÁLT/ÚSZTATOTT PARKETTA
4
l
6
n

SMX®30 Plus

6

BURGUNDY PARKETTA
60-180

MS30 Plus

4

SZÉLES PARKETTA, PL. TAPIS
60-180

MS20 Plus

4

KLASSZIKUS PARKETTA
30-75

SMX®15P

PU-20P

l

SZALAG PARKETTA, TYPE 2
40-100

PU-18P

6

SZALAG PARKETTA, TYPE 1
≥40

DS-10P

-

HAJÓPADLÓ, KEMÉNY FA
≥110

SV-15P

Mozaik parketta

HAJÓPADLÓ, PUHA FA
70-192

(h)EN

Cs+H

Pro – 30D

= Legjobb választás
= Bizonyos körülmények között alkalmas
= Nem alkalmas
= Tömör parketta esetén a szélesség és a vastagság aránya 7-10 : 1 legyen
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RAGASZTÓ VÁLASZTÓ
SOUDAL PARKETTA RAGASZTÓK - ALAPOZÓK
ALJZAT
Cement
Deszkázat
Beton

Padlófűtés
nélkül

Padlófűtéses
Anhidrit
esztrich

SV-15P

DS-10P

PU-18P
+ WBPR-11P

PU-20P
+ WBPR-11P

SMX®-15P

MS-20 PLUS
MS-30 PLUS
SMX®-30 PLUS

RV < 2%

+ WBPR-11P

+ WBPR-11P

2% < RV < 4%

+ PUPR-41P

6

+ PUPR-41P

+ PUPR-41P

+ PUPR-41P

+ PUPR-41P

4% < RV < 7%

+ EPR-31P

+ EPR-31P

+ EPR-31P

+ EPR-31P

4

4

6

+ EPR-31P

RV < 1,5%

6

+ WBPR-11P

+ WBPR-11P

+ WBPR-11P

4

4

1,5% < RV < 4%

6

6

+ PUPR-41P

+ PUPR-41P

+ PUPR-41P

+ PUPR-41P

6

+ WBPR-11P

+ WBPR-11P

4

4

6

6

+ WBPR-11P

+ WBPR-11P

4

4

Padlófűtés
nélkül

RV < 0,5%

Padlófűtéses

RV < 0,3%

+ WBPR-11P

Önterülő aljzatkiegyenlítő

4

6

4

4

4

4

Parketta alap

4

4
+ szeg

4

4

4

4

Kerámia padlólap, csempe

6

Poros/homokos/töredezett aljzat
Fa gerenda (kizárólag legalább 20 mm, tömör parketta,
álpadló szükséges pl. OSB)
4 = Legjobb választás, alkalmazható alapozó nélkül
6 = Nem alkalmas
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+ WBPR-21P
6

6

6

4

6

4

6

+ WBPR-21P

+ WBPR-21P

+ WBPR-21P

+ WBPR-21P

6

6

6

6

6

ALJZAT ELOKEZELÉS
ELŐKÉSZÜLETEK ÉS BEFEJEZŐ MUNKÁK
Időről időre előfordul, hogy az aljzat felülete nincsen abban az elvárt minőségben, hogy előkészítés, alapozás nélkül elkezdhessük
a munkát, ilyenek többek között a felújítások. A profi és jó minőségű végeredmény érdekében van szükség a felület előkészítő
megoldásokra, amelyek biztosítják a parketta megfelelő ragasztását. A Soudal többféle kiváló minőségű alternatívával járul hozzá,
hogy a ragasztás tartós, a végeredmény pedig igazán esztétikus lehessen.

� WBPR-11P SURFACE PRIMER
A WBPR-11P Surface Primer egy oldószermentes felületalapozó, amely nedvszívó és nemnedvszívó, nedvességre érzékeny felületek (pl: cement bázisú esztrich, beton, kalcium-szulfát
bázisú (anhidrit) és simított felületek) ragasztás előtti előkészítésére alkalmazható. A WBPR11P Surface Primer felületalapozó ugyancsak alkalmazható nem ásványi alapú, nedvességre
érzékeny felület előkezelésére, úgymint faforgácslap, fa padló (VE-50-el együtt alkalmazva)
és esztrich esetén. Kötés után egy vékony filmréteget képez a felületen, amely fokozza a
tapadási képességét minden nedvszívó anyagnak.
MŰSZAKI ADATOK
• Használatra kész
• Bázis: poliakrilát
• Száradási idő (21°C, 50% RH):
⋅ 15-30 perc cement bázisú és simított (VE-50) felületeken
⋅ 30-60 perc enyhén nedvszívó felületeken
⋅ Kb. 4 óra faforgácslapon
⋅ Kb. 4-12 óra nem nedvszívó felületeken
⋅ Kb. 12-24 óra kalcium-szulfátos (anhidrit) felületeken
• Kiadósság: 100-200 ml/m²

5L

113357

5L

113358

� WBPR-21P DEEP PRIMER
A WBPR-21P Deep Primer egy oldószermentes mélyalapozó amely a poros, homokos,
nedvességre érzékeny nedvszívó felületek megerősítésére alkalmas, akár a Soudal VE-50
aljzatkiegyenlítővel együtt használva.
MŰSZAKI ADATOK
• Használatra kész
• Bázis: poliakrilát
• Fizikai száradás után transzparens
• Száradási idő (21°C, 50% RH):
⋅ 15-30 perc cement bázisú és simított (VE-50) felületeken
⋅ 30-60 perc enyhén nedvszívó felületen
⋅ Kb. 12-24 óra calcium-szulfátos (anhidrit) felületeken
• Kiadósság: 100-200 ml/m²
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ALJZAT ELOKEZELÉS
� PUPR-41P PRIMER

� EPR-31P EPOXY SEALER

PUPR-41P Primer egy oldószermentes poliuretán bázisú speciális
alapozó és aljzatszigelő, nedvességre érzékeny és érzéketlen
felületek megerősítésére, max 4% maradványnedvesség esetén.

Az EPR-31P Epoxy Sealer egy kétkomponensű, epoxi
gyanta bázisú aljzatszigetelő, amely alkalmas az aljzat
maradványnedvességének, illetve a kapillárisokon keresztül
feltörekvő nedvesség szigetelésére beton és cement bázisú
aljzatokon. Kiválóan alkalmas poros, homokos, simított, fa,
forgácslap, kerámia padlólap és fém felületekre.

MŰSZAKI ADATOK
• Bázis: poliuretán
• Használatra kész
• Szín: barna
• Fizikai száradás
• Száradási idő (21°C, 50% RH): 30 perc
• Kiadósság: 200-300 ml/m2

5L

152649

MŰSZAKI ADATOK
• Bázis: kétkomponensű epoxi
• Víz-, és vegyszerálló
• Szín: világos sárga
• Növeli a tapadási képességet
• Kémiai kötés
• A és B komponens összekeverése
az előre beállított arányban
• Kiadósság: 400-500 g/m²,
a felület minőségétől függően

7 Kg

114605

� FLOOR DEEP CLEANER
A Floor Deep Cleaner egy környezetbarát mélytisztító, amely alkalmas kemény burkolatok
felületének tisztítására és előkészítésére, közvetlenül a parketta ragasztó felhordása
előtt, úgymint kerámia padlók, mázas és mázatlan csempék, természetes kövek, márvány,
travertin, terrazzo, stb. esetén. Mielőtt a parketta fektetésre kerülne a kemény burkolatra,
feltétlenül szükséges a felület alapos tisztítása, zsírtalanítása és a maradvány karbantartási
anyagok, viasz és polír rétegek eltávolítása.
MŰSZAKI ADATOK
• Környezetbarát
• Használatra kész
• Fizikai száradás után transzparens
• Kiadósság: 100-400 ml/m2
5L

144887
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UTOLSÓ SIMÍTÁSOK
� VE-50 LEVELING

� PRO 30D

A Soudal VE-50 egy cement bázisú, szálerősített aljzatkiegyenlítő,
kiváló önterülő képességgel, egy rétegeben akár 15 mm
vastagságban.

A PRO 30D egy használatra kész, gyorsan kötő, vízálló, diszperziós
faragasztó parketták illesztéséhez. Kifejezetten alkalmas
úsztatott-, és laminált parketták élragasztásához.

MŰSZAKI ADATOK
• Bázis: cement
• Járható: kb. 1 óra (függ a rétegvastagságtól)
• Nyitott idő: kb. 20 perc
• Kötési idő:
⋅ 3 óra PVC és gumi
padlóburkolatok esetén
⋅ 24 óra linóleum, parafa és
parketta esetén
• Keverési arány: kb. 5,5 l víz és
25 kg VE-50
• Kiadósság: kb. 1,6 kg/m² / 1 mm
rétegvastagsághoz

MŰSZAKI ADATOK
• Bázis: PVAC diszperzió
• Szín: kötés után transzparens
• D3 vízállóság
• Kiadósság: 25-30 g/m

25 Kg

127202

750 g

108769

� MONTAGEPRO 140
A MontagePro 140 egy használatra kész, vízbázisú, univerzális felhasználású szerelő
ragasztó, jó kezdeti tapadással és magas végső kötőerővel, szegélylécek ragasztásához.
MŰSZAKI ADATOK
• Bázis: akril
• Oldószer mentes, környezetbarát
• Szín: fehér
• Fizikai száradás
• Kötési idő: 24-48 óra
• Kezdeti tapas: 140 kg/m²

310 ml

113211
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KIEGÉSZÍTÓK
� HURKAPISZTOLY

� KARTUSKINYOMÓ

Tartós kivitelű professzionális kinyomópisztoly 600 ml
fólia tasakhoz.

Tartós kivitelű professzionális kinyomópisztoly 290-310 ml
kartushoz.

112802

106617

� SWIPEX

� RAGASZTÓ SIMÍTÓ

Hatékony nedves törlőkendő a
kéz, szerszámok és felületek
tisztítására.

B11 - Durva fogazás:
parkettához ami nagyobb mint 60 x 300 mm
B3 - Finom fogazás:
parkettához ami kisebb mint 60 x 300 mm
A2 - LVT:
LVT lapok ragasztásához

113551
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B11

112945

B3

112946

A2

134925

LVT PADLÓ- ÉS FALBURKOLATHOZ
KERESI A TÖKÉLETES
RAGASZTÓT?
PRÓBÁLJA KI TESTRESZABOTT
KÍNÁLATUNKAT KIFEJEZETTEN
VINYL LAPOKHOZ.

