
MUREXIN
Adeziv pentru 
parchet 
PU 560
•  Adeziv poliuretanic cu rezistențe 

inițiale rapide
•  Pentru toate tipurile de parchet
•  Aplicare extrem de ușoară

MUREXIN. Das hält.



Informații suplimentare se regăsesc în fișele tehnice sau în fișele de securitate pe www.murexin.ro

 Produkteigenschaften

 Prelucrare

 Caracteristici produs  Utilizare

Adeziv pe bază de rășini reactive, bicomponent, fără conținut de 
apă și solvenți.

Pentru lipirea:
•  Parchetului lamelar 16-22 mm
•  Parchetului lamelar pe cant / parchetului industrial de la 16 mm
•  Parchetului mozaic de 8 mm
•  Dușumelelor din lemn masiv 15-22 mm (cu muchii teșite), 

raport lățime-înălțime max. 10:1
•  Dușumelelor de format mare din lemn stratificat
•  Parchetului prefabricat 2-3 stratificat
•  Pavelelor din lemn de 22 mm pe strat separator

* La lipirea parchetului exotic se va executa o probă în prealabil.

SCULE RECOMANDATE:
Malaxor electric cu turație redusă, șpaclu cu dinți B3 sau PK.

SUPORTUL:
Suportul trebuie să fie uscat, neînghețat, rezistent, stabil și curat - fără urme de 
praf, moloz, uleiuri, grăsimi, decofrol, parți friabile.
Se aplică pe suporturi absorbante și neabsorbante, plăci ceramice, pardoseli 
din piatră, metal.

PREGĂTIRE:
Toate suporturile se vor curăța temeinic, se va șlefui suprafața și se va aspira. 
Dacă este necesar se va aplica și o masă de șpaclu.

MALAXARE:
Conținutul componentei B se adaugă în întregime peste componenta A și se 
malaxează cu malaxorul electric până se obține o masă omogenă, fără 
aglomerări.
Dozare in raport de greutate:
• 8,26 parți Comp. A
• 1 parte Comp. B

APLICAREA:
Adezivul se aplică cu șpaclul cu dinți corespunzător, pe întreaga suprafață. 
Parchetul se va așeza pe patul de adeziv cu o mișcare ușoară de împingere 
laterala și se va bate ușor pentru a asigura contactul în întregime între adeziv și 
parchet. Întărirea adezivului se realizează printr-o reacție chimică care este 
dependentă de temperatură.
Temperaturile ridicate scurtează timpii de lucru, respectiv temperaturile scăzute 
prelungesc timpii de lucru.
Resturile de adeziv de pe parchet pot fi îndepărtate în stare proaspătă cu 
Șervețelele pentru curățare R 500, după întărire îndepărtarea resturilor de 
adeziv se poate face doar mecanic.

 Date tehnice

•  Adeziv poliuretanic cu 
rezistențe inițiale rapide

•  Pentru toate tipurile 
de parchet

•  Aplicare extrem de ușoară

•  Rezistențe finale ridicate

CONSUM ÎN FUNCȚIE DE SUPORT, DE TIPUL DE PARCHET ȘI DE ȘPACLUL DINȚAT:

șpaclu dințat B3, B5, PK: cca. 0,8-1,2 kg/m2

șpaclu dințat B17: cca. 1,8 kg/m2

GREUTĂȚI SPECIFICE: Comp A 1,86 g/ml, Comp B 1,23 g/ml

DURATA AMESTECULUI: 50-60 minute

TIMP DESCHIS: cca. 40-50 minute

SUPUS LA SOLICITĂRI: după cca. 4 ore

REZISTENȚE FINALE: după cca. 72 ore

TEMPERATURA IDEALĂ

DE LUCRU: 16°C-22°C

A-2700 
Wiener 

Neustadt


