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FIȘĂ TEHNICĂ Adeziv pentru parchet 

________________________________________________________________ 

ADEZIV PENTRU PARCHET  

 
1. Descrierea produsului:  

 
Un adeziv profesional, fără solvenți aromatici. Ușor de aplicat, cu acțiune rapidă, constituie o soluție ideală pentru 
toate tipurile de parchet, parchet masiv și triplustratificat, creând o îmbinare elastică. Nu decolorează lemnul. Se 
caracterizează printr-o bună stabilitate și o rezistență mare la forfecare. Nu provoacă „umflarea” lemnului. 

2. Proprietăți: 

 
Culoarea adezivului:                  bej închis 
Culoarea îmbinării:        bej închis 
Consistență:                     pastă  
Densitate:                    1,5 kg/L 
Timp recomandat pentru deschidere: cca. 15 minute 
Timpul de lipire inițială:               14 minute 
Timpul de lipire completă:                24 h 
Randament:                  0,8 – 1,5 m²/L, în funcție de tipul și porozitatea materialelor lipite 
Proprietățile îmbinării:   elastică, rezistentă la acțiunea înghețului și apei, foarte rezistentă 
la forfecare 
Rezistența la tragere:                  cca. 1,2 MPa (12 kg./cm2) 
 
Dimensiunile materialelor lipite 
 

Tipul materialului lipit Lungime maximă Lățime maximă 

Lemn tradițional  1400 mm  150 mm  

Lemn exotic  1200 mm  150 mm  

Parchet triplustratificat 2200 mm  210 mm  

 
 

3. Utilizare: 

Este un produs destinat lipirii parchetului, a parchetului masiv, a parchetului mozaic, parchetului industrial din 
lemn tradițional și exotic și triplustratificat. Este eficient la lipirea pardoselilor sensibile la umiditate din lemn de 
fag, mesteacăn, carpen, frasin etc. De asemenea, este util pentru lipirea decorurilor din lemn de toate podelele 
din construcții foarte rezistente precum cele din ciment, ciment-var, mase autonivelante cu grosimea minimă de 
2 mm, șape anhidrite, șape din bitum-var, plăci de pal și plăci aglomerate etc. A nu se folosi pentru lipirea 
parchetului exotic și triplustratificat din lemn exotic, dacă în încăpere s-a instalat încălzire prin pardoseală și nici 
pentru lipirea hârtiei. 
 

4. Instrucțiuni de utilizare: 

4.1. Pregătirea suprafeței 
Suprafața care urmează a fi lipită trebuie să fie nivelată, dură, netedă, fără praf sau alte urme, fără pete de 
grăsime, uscată, cu o umiditate de maxim 2 % (CM). Urmele care reduc aderența sau părțile care se desprind 
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trebuie frecate bine cu o perie sau șlefuite. Lemnul lipit nu trebuie să fie foarte uscat. Umiditatea parchetului 
recomandată este de 10±2 %. Parchetul trebuie aclimatizat conform recomandărilor și indicațiilor 
furnizorului de parchet. Dacă este instalată încălzirea prin pardoseală, trebuie oprită și așteptat până scade 
temperatura pardoselii până la cca. 20°C. Înainte de montarea parchetului, se recomandă amorsarea 
suprafeței de aplicat cu DRAGON Grund înainte de lipirea parchetului.  

 
4.2. Unelte  

Adezivul se aplică uniform cu o drișcă cu zimți mărunți, de preferat, la distanțe de 4-6 mm. 
 

4.3. Temperatura în timpul utilizării  
Lucrările se vor efectua la temperaturi cuprinse între  +18°C până la +25°C. Temperatura recomandată a 
podelei trebuie să fie între +15°C până la +25ºC. 

 
4.4. Recomandări 

Înainte de utilizare, adezivul trebuie adus la temperatura camerei și amestecat bine. Adezivul se aplică 
uniform. Stratul de adeziv trebuie să aibă cca. 4-6 mm grosime. Așezați bucata/placa de parchet pe stratul 
de adeziv, poziționați-l ușor și apoi apăsați puternic pe podea. Cu ajutorul unor pene, asigurați-vă că păstrați 
distanța dintre perete și parchetul montat. Lățimea acestei distanțe trebuie să fie de cca. 10-15 mm. Penele 
se vor scoate după cca. 24 de ore. Suprafața de parchet montată trebuie presată pe perioada uscării cu 
obiecte grele. Puterea maximă a îmbinării se obține după aproximativ 24 h. După finalizarea lucrului cu 
produsul, acesta se va închide ermetic.  

 
4.5. Curățarea instrumentelor și a obiectelor murdare 

Uneltele murdare și petele proaspete se vor curăța cu DRAGON Diluant universal. Urmele de adeziv uscat se 
pot îndepărta doar mecanic. 

 
4.6. Diluarea adezivului 

Nu se recomandă diluarea adezivului. În cazuri speciale se poate dilua cu DRAGON Diluant universal. 
 

4.7. Limitări și observații 
Parchetul poate fi rașchetat și lăcuit după trecerea perioadei indicate de producătorul parchetului. Nu folosiți 
amorsă acrilică pentru întărirea suprafeței înainte de lipire. Înainte de a începe lucrul, verificați 
compatibilitatea materialului cu adezivul. Nu folosiți adezivul pentru lipirea parchetului exotic, care este 
lăcuit și/sau impregnat pe partea care va fi lipită de sol. 

 
 

5. Ambalaje și cantități: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Codul produsului Capacitate Tipul ambalajului 

DKPS01/PL-BG-RO  1 kg    Cutie metalică  

DKPS05/PL-BG-LT-RO-RU  5 kg  Cutie metalică 

DKPS15/PL-BG-LT-RO-RU  15 kg  Cutie metalică 

DKPS25/PL-BG-LT-RO  25 kg  Cutie metalică 
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6. Perioada de valabilitate: 

2 ani 
 

7. Observații: 

Transport și depozitare: 
A se păstra și a se transporta în ambalajul original, închis ermetic, la temperaturi cuprinse între +5ºC până la 
+30ºC, în loc uscat. A nu se lasă la îndemâna copiilor.  
 
Alte Observații:  
În timpul folosirii și după aplicare aerisiți intens încăperea, până la dispariția mirosului specific. În caz de înghițire, 
consultați medicul de urgență și arătați-i eticheta sau ambalajul. În caz de contaminare a ochilor sau a pielii, 
spălați imediat cu multă apă și consultați medicul. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Această substanță nu îndeplinește criteriile de clasificare ca substanță periculoasă conform regulamentului directivei 1999/45/CE a 
Parlamentului European și al Consiliului din data de 31 mai 1999 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale 
statelor membre referitoare la clasificarea, ambalarea și etichetarea preparatelor periculoase, drept pentru care, s-a întocmit fișa cu date de 
securitate a produsului conform regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din18 decembrie 2006 privind 
înregistrarea, evaluarea, acordarea autorizațiilor, limitărilor aplicate produselor chimice (REACH), de crearea a Agenției Europene pentru 
produse Chimice, de modificare a directivei 1999/45/CE și de abrogare a regulamentului 793/93/CEE a Consiliului și a regulamentului 
1488/94/CE a Comisiei, precum și a directivei 76/769/CEE a Consiliului și a directivei 91/155/CEE a Consiliului, și directivelor 93/67/CEE, 
93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei. 

 


