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MŰSZAKI ADATLAP 
 

PARKETOLIT 1513 
diszperziós parketta ragasztó  

 
LEÍRÁS 
A PARKETOLIT 1513 oldószermentes, DIN 281 szabványnak megfelelő, diszperziós ragasztó hagyományos 
és lamellás parketta ragasztására.  A ragasztó felhasználásra kész termék. 
 
FELHASZNÁLÁSI TERÜLET 
A ragasztót építőiparban a hagyományos és lamellás parketta cement esztrihre történő használjuk 
ragasztására. A ragasztó felhasználásra kész termék. Nem ajánljuk tölgy, vagy egzóta fákból készült parketták 
lerakására. Utóbbiakhoz 2 komponensű ragasztót ajánlunk, a Parketolit 1550, vagy Parketolit 1555 típusokat. 
 
A RAGASZTÓ TULAJDONSÁGAI 
Szín tölgyutánzat 
Viszkozitás 20°C-on 
(Brookfield; ors. 7/20 ford./perc, ISO 2555) 70 000 - 85 000 mPa s 
Szárazanyagtartalom (ISO 1625) min. 72 % 
Felhordási mód lapátocskával 
Kiadósság 

 lapátocskával B3 700 - 900 g/m² 
 lapátocskával 23/48 800 - 1000 g/ m² 

Nyított idő 20°C-on, 50 - 65 %-os 
relatív páratartalom mellett 

 1000 g/m² ragasztó felhordásakor  15 - 20  perc 
Tisztítás víz 
Jelölés nem szükséges, mert nincs a veszélyes 
 anyagok közé besorolva 
 
HASZNÁLATI  UTASÍTÁS 
A ragasztót száraz, egyenes és felhordás előtt portól és  foltoktól megtisztított  felületre visszük fel. Az erősen 
pórusos alapot előzetesen PARKETOLIT PR 15. A bevonatnak a  ragasztó felhordása előtt teljesen száraznak 
kell lennie. 
A ragasztót használat előtt alaposan felkeverjük. Fogazott lapátocskával egyenletesen felvisszük az alapra. A 
parkettát a friss ragasztóra nyomással vagy enyhe ütögetéssel ráillesztjük.   
 
Optimális munkafeltételek: 
A helyiség hőmérséklete 20 - 25°C (15° és 25°C közötti hőmérséklet is  
 megengedett)  
A helyiség relatív páratartalma 50 - 65 % (40 - 65 % is megengedett) 
A cementalap nedvességtartalma max. 3 % gravimetrikus módszer szerint 
 max. 2 % karbid (CM) módszer szerint 
A fából készült alap és a parketta nedvességtartalma 8 - 12 % 
 
KISZERELÉS 
A ragasztót 7 és 25 kg műanyag csomagolásban szállítjuk. 
 
TÁROLÁS 
Eredeti zárt csomagolásban +5° és 25°C közötti hőmérsékleten FAGYÉRZÉKENY! Az előírás szerint tárolt 
termék legalább 18 hónapig felhasználható. 
 
A termékeinkre vonatkozó és fent leírt információknak és javaslatoknak  eddig megszerzett saját tapasztalataink, laboratóriumi bevizsgálások, 
gyakorlati alkalmazás az alapja. 
Biztosítjuk termékeink minőségének állandóságát, valamint a műszaki specifikációval összehangolt paramétereket. Műszaki tanácsadó szolgálatunk 
az Ön rendelkezésére áll. A vevőt pedig arra kötelezi, hogy termékeinket saját felhasználási területén (eljárás, anyagok) is próbálja ki. A 
próbakísérletet meg kell ismételni az anyag cseréjekor vagy más szállító esetében is. 
Mivel termékeinket különböző anyagokkal együtt és változó munkakörümények között használják, melyre nincs kihatásunk, szóbeli ajánlat,  vagy más 
körülmény miatt keletkező következményekért nem vállalunk felelősséget. 


