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69A ADEZIV PT. PARCHET, PE BAZĂ DE ALCOOL 
 
Date tehnice : 
Baza: PVAC 
Sistem de polimerizare: Polimerizare fizică și cristalizare 
Timp de lucru: 5-10 min. 
Densitate (DIN 53479): Cca. 1,50 g/ml 
Culoare: Maron deschis 
Consum: Funcție de pardoseală 800-1000 gr/m2  
 
Descriere : 
Adezivul pentru parchet pe bază de alcool 69A polimerizează fizic. După polimerizare 
(aprox 48 ore la 21ºC si 50% umiditate) crează o peliculă rezistentă la variații normale de 
temperatură și umiditate. 
Caracteristici: 
- nu conține apă 
- ușor de aplicat 
- rezistență finală foarte ridicată 
Aplicații: 
Adezivul pentru parchet pe bază de alcool 69A poate fi folosit la lipirea parchetului masiv de 
mărime moderată, parchet mozaic sau lamelar, cât și pentru parchetul exotic. 
Suprafețele de lipire pot fi poroase sau absorbante: ciment, beton, plăci OSB, șapă 
autonivelantă, mozaic etc. Nu este recomandat pentru parchetul pretratat. 
Ambalaj: Găleată la 5, sau 13 kg. Culoare: Maron deschis. 
Termen de garanție și depozitare: 
- 24 luni în ambalajul original 
- depozitare în spații reci și uscate la temperaturi de +5°C....+25°C 
Substratul: 
Înainte de instalarea parchetului, substratul trebuie atent controlat. Verificați umiditatea pe 
întreaga grosime a substratului cu ajutorul unui umidometru pe bază de carbid sau electric. 
Umiditatea sustratului este indicată de producătorul parchetului (în general pentru 
substraturi din amestec de ciment și nisip 2% și max 0,5% pentru substraturi anhidrit. La 
pardoselile încălzite max. 1,5% respectiv 0,3%). 
Substraturile trebuie să fie uscate, curate, fără grăsimi, iregurarități sau crăpături. Dacă pe 
substrat a mai fost aplicat un alt adeziv acesta trebuie îndepărtat mecanic. Suprafețele cu 
iregularități trebuie să fie reparate înainte de aplicarea adezivului. 
Suprafețele minerale poroase necesită aplicarea unui primer. 
Suprafețele lustruite ca cele anhidrite se vor prelucra pentru a prezenta rugozitate chiar 
dacă prin această operație se înlătură primul strat. 
Când parchetul se montează pe suprafețe din marmură sau plăci ceramice acestea trebuie 
să fie curățate cu sodă caustică sau alt curățător corespunzător și spălate apoi foarte bine 
cu multă apă. Verificați apoi dacă suprafețele sunt complet uscate. 
Se recomandă un test de compatibilitate preliminar pentru fiecare suprafață. 
Parchetul: 
Parchetul trebuie aclimatizat câteva zile în camerele unde se va monta. Păstrați parchetul în 
ambalajul original pentru a evita deformările. Verificați înainte de montaj umiditatea lemnului 
care trebuie să corespundă cu cea indicată de producător (9% ± 2%, dacă umiditatea 
depășește 11% nu este indicat montajul). Lăsați un rost de 1...1,5 cm la marginile 
suprafețelor inclusiv în jurul coloanelor care străpung pardoseala. 
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Aplicarea adezivului: 
Adezivul trebuie aclimatizat cu temperatura camerei înainte de montaj. Aplicați adezivul pe 
substrat cu ajutorul unei spatule dințate corespunzătoare fiecărui tip de parchet, și doar pe o 
suprafață care poate fi acoperită cu parchet în timp de 10 min. Aplicați parchetul pe stratul 
de adeziv, presați și fixatți cu ajutorul unui ciocan de cauciuc. Suprafața de contact între 
parchet și adeziv trebuie să fie de minim 80%. Eventual îngreunați parchetul pe perioada 
polimerizării. Așteptați cel puțin 48 h înainte de finisare sau șmirgheluire. Adezivul neîntărit 
poate fi înlăturat cu curățător SOUDAL iar adezivul întărit poate fi înlăturat mecanic. 
Recomandări: 
- nu montați parchetul pe suprafețe cu posibile creșteri ale umidității 
- nu aplicați adezivul la temperaturi mai mici de 15ºC sau mai mari de 25ºC 
- temperatura minimă a substratului trebuie să fie 15ºC 
- nu aplicați adezivul dacă umiditatea atmosferică depășeste 75% 
- nu montați parchetul al cărui umiditate este mai mică de 7% deoarece acesta se poate 
umfla la umidități atmosferice mai mari 
- nu montați pe pereți sau tavane neuscate (ex: cele proaspăt vopsite) 
- nu diluați adezivul 
Măsuri de protecție: 
- aplicați măsurile uzuale de igienă 
- consultați eticheta pentru mai multe detalii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datele, domeniile de întrebuinţare şi tehnologiile de aplicare care figurează în această fişă tehnică, s-au întocmit potrivit 
celor mai noi cunoştinţe tehnice, dar bineînţeles acestea nu compensează examinările detaliate, înainte de utilizarea 
produsului, cu referire la caracteristicile adecvate locului şi diversităţii materialelor. Din acest motiv instrucţiunile noastre au 
doar caracter informativ!  


