
   

 
Fişă tehnică produs 
PELPREN PL 60 E 

 
 

ADEZIV BICOMPONENT PENTRU 
PARDOSELI DE LEMN 

 
Adeziv poliuretanic bicomponent fără 
apă specific pentru lipirea oricărui tip 
de pardoseală de lemn pe substraturi 

cimentoase sau pe pardoseli 
preexistente neabsorbante (marmură, 
gresie, mozaic, suporturi lemnoase). 

 

 

MODALITATE DE UTILIZARE: 
 
PREGĂTIREA SUPORTULUI 
Verificați întotdeauna umiditatea substratului şi a lemnului cu instrumente adecvate. 
Măsurarea umidităţii substratului trebuie efectuată în profunzime (circa 2-3 cm) cu 
higrometrul cu carbid astfel încât să se poată exclude o eventuală prezenţă a unor 
substanţe puternic higroscopice (gen piatra ponce, vermiculită), care pot ceda umiditatea 
pe care o conțin conducând în consecinţă la umflarea pardoselii. Nu aplicaţi pe şape 
neprotejate împotriva eventualelor pătrunderi de umezeală (interpuneţi întotdeauna o 
membrană adecvată de rezistenţă la vapori). Substraturile cimentoase vor trebui să fie 
consolidate cu produsele noastre PRIMER (PA400, PA35 o WB PU), care favorizează o 
aderenţă perfectă a adezivului. 
Nu efectuați aplicarea în încăperi fără uşi sau alte sisteme de închidere. 
Nu efectuaţi aplicarea dacă pereţii şi tavanul încăperii nu sunt perfect uscate. 
 
APLICARE 
Țineți produsul la temperatura camerei înainte de utilizare. Vărsați componentul PELPREN 
PL 60 E (B) în recipientul componentului PELPREN PL 60 E (A) amestecând cu grijă cu 
malaxorul electric până la obținerea unei compoziții omogene și uniforme. Întindeți pasta 
astfel obținută cu o spatulă cu dinți rari nr.6 pe substratul care trebuie să fie compact, 
uscat, curățat de orice particule libere de tipul vopselelor murale, pulberi, ceri sau similare. 
Produsul nu se diluează. Înainte de lipire verificați întotdeauna umiditatea șapei care 
trebuie să fie <2% (<0.5% pe șapa de anhidrită). Temperatura încăperii între 15 si 25°C, 
umiditatea relativă nu mai mare de 75%. Utilizați întotdeauna sisteme adecvate de 
protecție individuală. Consultați întotdeauna fișa tehnică și de siguranță a produsului. 

 

NOTE 
Adeziv recomandat pentru lipirea parchetului pe substraturi încălzite. Indicat pentru 
profesioniștii sensibili la prezența de amine sau rășini epoxidice. 

 
 
 



   

 
 
 
 
 
CARACTERISTICI SPECIFICE (în C.N.): 
 
ASPECT: Pastă 

VÂSCOZITATE (@20°C; 
BROOKFIELD): 35000 – 45000 

RANDAMENT (GR/M2): 1000 – 1400 

TIMP ÎN CARE POATE FI 
PRELUCRAT (MIN): 90 circa 

TEMPERATURA DE UTILIZARE 
(°C): +15 - +25 

SE POATE PĂSI PESTE 
SUPRAFAŢĂ (ZILE): 1 – 2 (în funtie de temperatura mediului) 

ŞLEFUIRE (ZILE): 3 – 7 (în funcţie de temperatura mediului) 

APLICARE/UNELTE: spatulă cu dinţi rari nr.6 

CURĂŢAREA UNELTELOR: GR7, cât produsul este încă proaspăt 

ÎNLĂTURAREA PRODUSULUI: PULITORE LS, pe produs proaspăt 

DEPOZITARE (LUNI): 
TEMPERATURA CUPRINSĂ ÎNTRE  
+5°C - +25°C 

6 

RECICLAREA DEŞEURILOR: Deşeurile se debaraseaază iîn conformitate cu 
normele locale şi naţionale în vigoare 

AMBALAJ: Unităţi totale de 10 kg (comp. A 9 kg + comp. B 1 
kg) 

AVERTIZĂRI PENTRU 
UTILIZARE: 

A nu se aplica în mediu umed. 
Nu lipiţi lamelele pe părţile laterale. 
Aerisiţi camera în timpul aplicării, evitând însă 
crearea de curenţi de aer. 
A se folosi întotdeauna metode adecvate de 
protecţie individuală. 
A se aclimatiza produsul la 20°C înainte de 
aplicare.  

 


