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повна полімеризаціяТехнічні дані: 

Хімічна основа ПВА 

Механізм затвердіння Сушка 

Консистенцiя Паста 

Колір Блідо-коричневий 

Щільність Близько 1,40 г/см3 

В'язкість по Брукфільду (мПа·с) Близько 53 000 (Брукфiльд RVT 6/10) 

Відкритий час* при 21°C i відн. 
вологості 50% 

Близько 15 хв 

Час можливого зсуву* при 21°C i 
відн. вологості 50% 

Близько 5-10 хв 

Час до вантаження Мiн. 48 год. 

Шліфування/вирівнювання 
Мiн. 24 год. (при фіксації цвяхами) 
Мiн. 48 год. (без фіксації цвяхами) 

Міцність на зрушення (DIN 281) 
дерево/дерево 

>3 Н/мм² 

Термостiйкiсть Від -20 °C до +70 °C (при повній полімеризації) 

Стійкість до старіння Хороша 

Сухий залишок Близько 68% 

Норма витрати 
Залежить від матеріалу основи 
800–1000 г/м2 з використанням зубчастого  
шпателя Soudal для нанесення клею 

* Величина може змінюватися залежно від умов навколишнього середовища (температура, вологість, тип субстрату і т.д.

 
Опис продукту: 
Parquet Adhesive 68A - готовий до застосування 
клей, що не містить розчинників. Підходить для 
приклеювання традиційних типів паркету до 
високопоглинаючих субстратів, підкладок до 
дерев'яної основи. 
 
Характеристики: 
- Готовий до застосування. 
- Не містить розчинників. 
- Дуже легкий в роботі. 
- Швидке наростання міцності. 
- Жорстко-еластичне з'єднання. 
 
Зберігання: 
24 місяці в закритій упаковці в сухому 
прохолодному місці при температурі від +5° C до 
+25° C. 
 
Сфери застосування: 
Parquet Adhesive 68A підходить для внутрішніх 
робіт для настилу дерев'яних підлог (набірного, 
ламінованого паркету (до 250×50 мм), підкладок 
товщиною 6-8 мм (як доповнення до цвяхів), 

багатошарового або полірованого паркету і 
ламінату. 
Не підходить для приклеювання буку і/або 
екзотичних порід дерева (твердих). 
Підходить для внутрішніх робіт на 
високопоглинаючих субстратах (дерево, ДСП). 
Для великого і тонкого паркету повинен 
використовуватися тільки як доповнення до 
цвяхів. 
 
Опис: 
Parquet Adhesive 68A твердіє при випарі води з 
клею. При повному затвердінні (близько 24 год. 
при 21°C і відн. вологості 50%) утворює жорстко-
еластичне з'єднання без усадки, стійке до 
нормальної температури і вологості довкілля. 
Adhesive має чудову адгезію до більшості 
пористих субстратів. 
 
Поверхні: 
Перед настилом паркету слід переконатися, що 
поверхні підходять для приклеювання. Слід 
перевірити вологість по усій товщині субстрату 
карбіднимспособом або електрогігрометром. 
Показник вологості повинен відповідати 
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рекомендаціям виробника (зазвичай, не більше 
2% для цементно-піщаних субстратів). 
Не використайте Parquet Adhesive 68A на 
ангідридових або магнезітних субстратах. 
На таких субстратах використайте Soudal MS - 
30P. 
Parquet Adhesive 68A повинен наноситися на 
рівні, чисті та гладкі поверхні без тріщин. 
Залишки старого шару клею можуть вплинути на 
адгезію, тому вони мають бути видалені 
механічним шляхом. Пошкоджені поверхні 
мають бути відремонтовані і вирівняні 
відповідним штукатурним маяком перед 
нанесенням клею. 
На будь-яких поверхнях рекомендується 
проводити попередні тести. 
 
Паркет: 
Паркетне покриття має бути витримане 
впродовж декількох діб в умовах, в яких воно 
експлуатуватиметься. Не розпаковуйте паркет 
до настилу щоб уникнути його деформації. 
Перед настилом підлоги (паркету) перевірте, чи 
відповідає його вологість рекомендаціям 

виробника (зазвичай, 92%). 
Якщо вологість дерева складає 11% і більше, 
його настил не рекомендується. 
По периметру приміщення і навколо колон слід 
залишати проміжок від 1 до 1,5 см для 
компенсації розширення покриття. 
 
Нанесення клею: 
Parquet Adhesive 68A перед застосуванням слід 
витримати при кімнатній температурі. 
Нанесіть клей на основу за допомогою 
відповідного зубчастого шпателя SOUDAL. Не 
покривайте клеєм поверхню більшу, ніж може 
бути покрита паркетом впродовж 30 хв. 
Встановіть паркет на місце і защипніть або 
забийте гумовою киянкою. 

Для забезпечення хорошого приклеювання 
поверхня клейового контакту повинна складати 
не менше 80%. Для збільшення остаточної 
міцності слід притиснути настелений паркет 
яким-небудь вантажем. 
При приклеюванні підкладки до дерев'яної 
основи, її слід додатково фіксувати цвяхами. 
Витримайте готове паркетне покриття протягом, 
як мінімум, 48 годин до шліфовки і поліровки. У 
разі, якщо підкладка прибита цвяхами, 
витримаєте, як мінімум, 24 години. 
Незатверділий клей можна видалити з 
інструменту і паркету водою. Затверділий клей 
віддаляється тільки механічним шляхом. 
 
Рекомендації 
• Ніколи не настилають покриття на основу, яка 
не захищена від деформації від вологості. 
• Не використовуйте клей при температурі нижче 
15° C і вище 25° C. 
• Мінімальна температура основи повинна 
становити 15° C. 
• Не використовуйте клей при відносній 
вологості вище 75 %. 
• Ніколи не настилайте покриття на занадто 
вологу основу (або основу, з вологістю, вищою 
від рекомендованої виробником паркету). 
• Не настилайте дерев'яне покриття, що має 
занадто низьку вологість (менше 7%), оскільки 
воно може деформуватися і бути пошкодженим 
при збільшенні вологості. 
• Не проводьте настил підлоги, якщо стіни або 
стелі в зоні робіт вологі (наприклад, після 
штукатурення або фарбування). 
• Не розбавляйте клей ніякими розчинниками. 
 
Заходи безпеки: 
Застосовуйте стандартні заходи безпеки.  
Використовуйте захисні рукавички.  
Уважно прочитайте етикетку перед 
застосуванням клею.
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