
 
FIŞĂ TEHNICĂ 

 

PENOSIL Premium Parquet Sealant 
 

PENOSIL Premium Parquet Sealant este un etanșant pe bază de 

dispersie specială de acrilat. Material plastoelastic acrilic de etanșare pentru 

etanșarea îmbinărilor de parchet și pardoseli laminate, lăcuite și 

neamorsate. Rezistă mișcărilor de suprafață de până la 5%. Când pasta de 

parchet s-a uscat complet, acesta poate fi șlefuit, lăcuit, vopsit. Nu conține 

solvenți, aproape fără miros. In plus fața de lemn, mai aderă bine la beton, 

ipsos, ciment, plăci ipsos, cărămizi și metale. 

 

Domenii de utilizare  
Folosit la sigilarea rosturilor din parchet și pardoseli lăcuite sau nelăcuite și 

netezirea suprafețelor în dulgherie și lucrări de tâmplărie. Nu utilizați pe suprafețe în contact 

permanent cu apa. Chitul nu rezistă la deformări mari, în articulații în mișcare, trebuie să fie 

utilizate materiale elastice, cum ar fi materiale de etanșare pe bază de silicon. 

 

Condiții de aplicare 
Temperatura la aplicare între +5°C și +40°C. Nu utilizați pe suprafețe în contact permanent 

cu apa. Chitul nu rezistă la deformări mari. Nivelul ridicat de umiditate încetinește procesul 

de uscare. 

 

Instrucţiuni de aplicare 
Suprafețele trebuie să fie fără grăsimi, uleiuri, praf și particule libere. Tăiați capătul filetat al 

cartușului și înșurubați duza de aplicare a etanșantului. Tăiați capătul filetat înr-un unghi de 

45° în așa fel încât să se obțină o deschidere adecvată pentru aplicare. Puneți cartușul 

împreună cu aplicatorul în pistol și umpleți duza de aplicare prin apăsarea repetată a 

declanșatorului pistolului. Se aplică materialul de etanșare în rost, apăsând în mod repetat și 

uniform declanșator de pistol și trăgând lin duza continuu de-a lungul îmbinării. În urma 

aplicării agentului de etanșare, se netezește cu o racletă din cauciuc siliconic, îndepărtând 

excesul de material. În unele cazuri, este mai bine să folosiți un răzuitor de chit. După 

instalare, îmbinarea trebuie să fie protejată împotriva apei, murdăriei și solicitărilor mecanice 

ridicate până la formarea unei pelicule la suprafață. După uscarea completă a stratului de pe 

parchet, acesta poate fi lustruit cu mașină specială sau manual. Înainte de lustruire, asigurați-

vă că stratul este suficient de dur și pe deplin uscat. Nu folosiți hârtie abrazivă prea dură, care 

ar putea deteriora rostul. După ce stratul de parchet s-a uscat complet, acesta poate fi lăcuit cu 

cele mai multe tipuri de lacuri de parchet, după ce testați compatibilitatea între materialul de 

etanșare și lac. 

 

 

 

 



 
Curățare 
Utilizați PENOSIL Premium Cleaning Wipes sau apă pentru a curăța mâinile și suprafețele 

de chit neîntărit. Chitul neîntărit se curăță cu alcool sau mecanic.  

 

Date tehnice 
Timp de formare membrană minute 3 - 5 

Timp de întărire mm/24 h 1 - 2 

Mod de întărire  uscare 

Densitate (DIN 53 479-B) g/cm³ 1,7 – 1,74 

Proprietăți etanșant întărit   

Duritate (Shore A)  40 ± 5 

Scădere în volum % ˂20 

Rezistența la temperatură după 

uscare  

°C -20 până la +100 

Parametrii menţionați s-au obţinut la +23 °C şi 50% umiditate, dacă nu s-a specificat altfel. 

 

Culori 
PF37 Fag 

PF86 Arțar, frasin, pin 

PF90 Stejar închis 

PF92 Arin, brad 

PF96 Stejar 

PF103 Mahon, merbau 

PF104 Cireș închis, nuc 

PF106 Arin brun-roșcat 

PF343 Wenge 

PF100 Lemn afumat 

 

Ambalare 
Cartuş de 310ml - 12 cartuşe în bax.  

 

Condiţii de depozitare 
Se asigură o perioadă de valabilitate de 12 luni dacă se păstrează în loc răcoros şi uscat, în 

amablajul original, sigilat, la temperaturi între 0°C şi +25°C. Rezistență testată la rece, 7 

cicluri la -18°C. A se evita depozitarea în condiții de îngheț. 

 

Măsuri de siguranţă 
Spaţiul de lucru trebuie să fie bine aerisit. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Evitaţi contactul 

cu ochii şi pielea. În cazul contactului cu ochii, clătiţi imediat cu multă apă şi adresaţi-vă 

medicului. Mai multe detalii se regăsesc în fișa de securitate a produsului (SDS). 


