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ADEZIVI

DESCRIEREA PRODUSULUI

VISEDIL KE20 este un adeziv structural de înaltă calitate,  compus dinun sistem  epoxi-poliuretanic bi-component (A + B), specific 

pentru lipirea pardoselilor din lemn. Acesta se distinge prin următoarele caracteristici: V.O.C. foarte scăzut, contracție scăzută, lipsa de 

reziduu apos, absența solvenților organici periculosi, lipsit de etichetari CE. Acest produs este specific pentru lipirea pardoselilor din 

lemn pe beton, marmura, ceramica, portelan, etc., Deosebit de potrivit pentru prepararea de pardoseli radiante.

DATE TEHNICE

Aspectul componentului de bază  (component A): .... pasta tixotropica alba 

Aspectul intaritorului (componenta B): ........................... pasta tixotropica colorata, pigmentata pentru lemn de orice culoare

Raport în greutate de amestec: .......................................... 9:1 ( 9 kg component A + component B 1 kg = 10 de kg produs final) 

Temperatura minima de aplicare: ..................................... +12 ° C 

Greutatea specifica: ................................................................ 1.50 kg / L 

Pot life: ......................................................................................... 60/90 min. la 25 ° C 

Accesibilitate după lipire: ..................................................... 10/12 ore, la  25 ° C 

Timp de așteptare pentru slefuire: .................................... 3/4 zile la 25 ° C

INDICAȚII

1. Verificati intotdeauna umiditatea substratului și de umiditate din  podea utilizand instrumente adecvate. 

2. Înainte de lipire,trebuie sa se aclimatizeze bine elementele din lemn și celelalte produse de instalare (adezivi, grunduri, lacuri) 

la o temperatură cuprinsa între +15 ° C și 35 ° C. 

3. Asigurați-vă că mediul de lucru are o valoare de umiditate relativă <70%. 

4.A nu se folosi  într-un ambient excesiv de umed. 

5. Nu lipiți parchetul folosind adesivul si pe partile laterale(marginile, capetele). 

6. Aerisiți zona în timpul aplicării produsului. 

7. Nu folosi lipici pentru a umple crăpăturile din podeaua de lemn. 

 

Pentru orice informații care se referă la orice schimbări operaționale, contactați tehnicianul responsabil.

PREGATIREA SUPRAFETEI

Suprafețele de lipit trebuie să fie lipsite de praf, mucegai sau alte materiale străine. 

Este important să se verifice conținutul de umiditate al stratului suport și lemnul înainte de lipirea parchetului; care trebuie să fie 

mai mică de 2% din sapa de ciment și nu mai mult de 0,5% în sapa anhidrica. În timp ce elementele din pardoseala de lemn trebuie 

să aibă o umiditate cuprinsa intre 7% - 9%. 

Pardoselile din beton cu un conținut ridicat de umiditate, sau prea subțire vor trebui  tratate cu PN100 grund, um primer, inainte 

de lipirea parchetului. Pentru lipiri pe pardoseli deja existente, cum ar fi ceramica si marmura, este de dorit, pentru a îmbunătăți 

aderența, șlefuirea suprafeței de substrat și curatarea  resturilor. Apoi, tratati suprafata cu promotorul de adeziune (soluție KDM) 

înainte de aplicarea adezivului.

PREGATIREA PRODUSLUI 

Se toarna intaritorul (componentul B) în rășina de bază (componentul A) și se amestecă bine cele două componente (1 kg comp. 

B + 9 kg comp. A). Produsul trebuie amestecat pentru aproximativ 5 minute, de preferință cu un mixer electric la viteza mica 

pentru a evita supraîncălzirea produsului ( viteza burghiului: 250/500 rpm).
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ADEZIVI

APLICARE

Întindeți adezivul pe substratul de fond ( de ex. sapa de beton) cu o spatula,o mistrie dintata, apoi se aplică elementele de lemn 

( de ex. parchetul), asigurându-vă că lipiciul a fost bine intins pe toata suprafata de contact. Echipamentul poate fi curățat cu 

diluent nitro sau alcool etilic.

RANDAMENTUL MEDIU DE LUCRU

Întindeți adezivul pe substratul de fond ( de ex. sapa de beton) cu o spatula,o mistrie dintata, apoi se aplică elementele de lemn 

( de ex. parchetul), asigurându-vă că lipiciul a fost bine intins pe toata suprafata de contact. Echipamentul poate fi curățat cu 

diluent nitro sau alcool etilic.

DEPOZITARE

Produsul păstrează garanția în ambalajul original (nemodificat) în condiții standarde (15-35 ° C și 35-70% umiditate relativă), 

pentru o perioadă de 12 luni. Este important să păstrați produsul într-un loc uscat și ventilat, departe de căldură și de lumina 

directă a soarelui. 

AMBALARE

Galeata de 9 kg. (component A) 

Borcan de 1 kg (componenta B)

ATENTIE

Informațiile conținute în această fișă tehnică se bazează pe cunoștințele  și pregătirea noastră cele mai bune. 

Cu toate acestea, acest lucru nu poate fi interpretat ca un angajament de garanție, din moment ce mijloacele, locul de 

muncă și condițiile de aplicare nu sunt sub controlul nostru. Deci, nu ne asumăm nici o responsabilitate pentru utilizarea 

necorespunzătoare a produsului, deoarece sfaturile date în această fisa tecnica sunt orientative. În cazul în care există suspiciuni 

intemeiate cu privire la aplicarea produsului nostru, este recomandata efectuarea unui test preliminar. 

Compania Viscol s.n.c. isi rezervă dreptul de a modifica sau actualiza această pagină fără preaviz. 

Utilizatorii produsului sunt rugați să verifice că au cea mai recentă actualizare. 

ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEST PRODUS VA RUGAM SA CONSULTATI INTOTDEAUNA FISELE DE SIGURANTA.
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