
 
FIŞĂ TEHNICĂ 

 

PENOSIL Premium Floor&Wall 

ParquetFix 749 
 

PENOSIL Premium Floor&Wall ParquetFix 749 este un adeziv 

modificat pentru parchet, pe bază de polimeri, mono-component, gata de utilizare. Adezivul 

se întărește la umiditate și formează o conexiune elastică, care reduce tensiunea de forfecare 

între parchet și substrat, compensând astfel expansiunea și contracția lemnului. În același 

timp, asigură o izolație optimă și reduce zgomotul în cameră cu până la 13dB, în funcție de 

tipul de parchet. Avantajele adezivului sunt un timp îndelungat de aplicare și o formă stabilă 

a adezivului, precum și posibilitatea de a încărca și a trata parchetul în 24 de ore. Parquetfix 

nu conține siliconi, izocianați, hidrocarburi aromatice nesănătoase, plastifianți, substanțe care 

emit formaldehidă sau compuși organici halogenici. 

Domenii de utilizare 

Folosit pentru instalarea de parchet masiv, mozaic, grătare, parchet cu două/trei straturi 

(DIN/EN 13489), parchete industriale, plăci de lemn. Suprafețele recomandate sunt cele din 

ciment, compuși de auto-nivelare, gips-carton, placă de oxid de magneziu, beton, plăci din 

fibre, și multe alte substraturi de chit (este necesară o testare anterioară). Adezivul este, de 

asemenea potrivit pentru pardoseli încălzite cu apă. 

Condiții de aplicare 

Temperatura la aplicare între +5°C până la +30°C, temperatura optimă de aplicare, între 

+18°C până la + 25°C. Umiditatea aerului nu trebuie să depășească 65% în timpul aplicării. 

Nu este potrivit pentru substraturi care conțin plastifianți, nici pe pardoseli de asfalt. În cazul 

lemnului tratat cu produse chimice sau cu un conținut mare de ulei, trebuie testată aderența și 

compatibilitatea. A nu se utiliza pe substrat umed, neizolat. Adezivul nu este înlocuitor de 

izolator sau protecție împotriva umezelii lemnului. 

Instrucțiuni de aplicare 

Mod de preparare: Suprafața trebuie să fie pregătită pentu aplicare, adică întărită, curată, 

uscată, fără uleiuri, praf sau grăsimi. Condițiile de aplicare trebuie să fie verificate în 

conformitate cu cerințele de construcție eficiente și cu DIN 18356 (lucrări de parchet). 

Șlefuiți cimentul și pardoselile anhidrit, pardoseli anhidrit cu auto-nivelare sau inegale mai 

vechi și substraturi fără capacitate portantă, până se formează o suprafață întărită, aderentă. 

După șlefuire, îndepărtați complet praful de pe podea. În cazul elementelor de parchet > 

800mm, trebuie să fie asigurat o toleranță de nivelare ≤2mm, conform DIN 18202. 

 

 

 



 
 

Conținutul admis de umiditate al substratului: 

 Încălzirea pardoselii 

NU DA 

Pardoseală de ciment ˂2,5% ˂1,8% 

Pardoseală anhidrit ˂0,5% ˂0,3% 

Pardoseală carbonat de 

magneziu 

˂3 – 12% ˂3 – 12% 

În scopul de a reduce umiditatea capilară și excesul de umiditate (până la 5%), este necesară 

o amorsare cu produsul nostru PENOSIL Premium BetPrimer în pardoselile din ciment fără 

încălzire prin pardoseală,. Amorsarea, de asemenea, funcționează ca accelerator de aderență 

și un întăritor pentru substraturi minerale. Aplica acceleratorul de aderență cu o o rolă într-un 

strat subțire (aproximativ 150 g/mp). Primerul trebuie să se usuce complet, adică devine 

strălucitor, transparent și întărit!  

Lipire: Lăsați adezivul să atingă temperatura camerei, se îndepărtează membrana formată de 

pe adeziv, dacă este necesar. Aplicați adezivul pe substrat, cu ajutorul unei mistrii (crestături 

4-5 mm) într-o zonă care poate fi acoperită în perioada de aplicare. Apăsați elementele de 

parchet, fixați în poziția corectă și încercați alipirea lor prin utilizarea unui ciocan de 

instalare, urmând instrucțiunile producătorului de parchet. Adezivul nu trebuie lăsat între 

elementele de parchet. Orice adeziv rămas pe parchet trebuie să fie eliminat imediat. 

Consumul de adeziv cu o spatulă de 4-5 mm este de 900-1000 gr/m².  

După tratare: Parchetul poate fi tratat după lucrare (de exemplu, șlefuit), la 24 de ore de la 

aplicarea adezivului. Până atunci trebuie asigurată protecția pardoselii (adică nu se pune nicio 

încărcătură pe pardoseală)  și menținută clima camerei după instalare. 

Curăţare 

Folosiți PENOSIL Premium Cleaning Wipes sau solvenți organici, cum ar fi acetona, pentru 

îndepărtarea adezivului neîntărit. Atunci când îndepărtați adezivul de pe parchet, luați în 

considerare materialul suprafeței, un agent universal de curățare pentru adeziv neîntărit este 

de obicei alcoolul denaturat. Adezivul întărit trebui îndepărtat mecanic. 

Date tehnice 

 

Caracteristici Unități Valoare 

Timp de aplicare minute Max. 30 

Timp formare membrană minute 30-40 



 
Uscare completă) Mm/24h 2,5-3 

Densitate g/cm³ 1,7±0,1 

Caracteristici după întărire 

Elongație finală (ISO8339) % 182 

Recuperare elastică % 70 

Modulus de elasticitate la întindere 

(ISO8339) 
N/mm² 1,0 

Rezistență la întindere N/mm² 2,0 

Schimbare în volum % ˂4 

Întărire (A Shore)  37±5 

Rezistenţa la temperatură a spumei întărite °C -20 -  +80 
Parametrii menţionați s-au obţinut la +23 °C şi 50% umiditate, dacă nu s-a specificat altfel. 

 

Culoare 
Maro 

 

Ambalaj 
Folie aluminiu 600ml - 20 bucăți în cutie. 

Găleată plastic 3,5L/5gk 

Găleată plastic 10L/15kg 

Condiții de depozitare 

Timp de stocare garantat de 9 luni, începând de la data fabricației, dacă este depozitată în 

ambalajul original, într-un loc uscat, între +5°C și + 25°C. A se evita înghețarea. Adezivul se 

păstrează într-un pachet deschis prin acoperirea cu o folie supraînvelitoare și capacul închis. 

Condiții de reciclare 

Goliți complet recipientul și asigurați o reciclare a reziduurilor în acord cu reglementările în 

vigoare. 

Măsuri de siguranţă 

Trebuie asigurată o aerisire suficientă în timpul aplicării. A se evita contactul cu pielea și 

ochii. În cazul contactului cu ochii, se spală imediat cu multă apă și se va consulta un medic. 

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.  

Mai multe informații sunt disponibile pe fișa tehnică de securitate a produsului (SDS). 

 

Notă: Instrucțiunile din prezenta documentație se bazează pe testele efectuate de către 

producător și sunt prezentate cu bună credință. Din cauza variațiilor de materiale, precum și a 

diferitelor posibilități de aplicare care nu sunt în controlul nostru, nu suntem răspunzători 

pentru rezultatele obținute. Se recomanda testarea produsului înainte de aplicare. 


