TERMÉK ADATLAP

SikaBond®-52 Parquet
OLDÓSZERMENTES, POLIURETÁN ALAPÚ PARKETTARAGASZTÓ

TERMÉKLEÍRÁS

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

A SikaBond®-52 Parquet egykomponensű, oldószermentes parkettaragasztó jó kezdeti szilárdsággal és
állékonysággal.

▪ A ragasztó csiszolható
▪ A padlófelület 12 óra elteltével csiszolható
▪ Rugalmas, lépéshangcsökkentő
▪ Közvetlenül a régi kerámia lapokon alkalmas
▪ Alkalmas padlófűtéses aljzatokhoz
▪ Nagyon alacsony károsanyag kibocsátás
▪ Csökkenti az aljzatra jutó igénybevételt

FELHASZNÁLÁS
A SikaBond®-52 Parquet alkalmas teljes felületű
ragasztásra SikaBond® Dispenser berendezéssel felhordva:
▪ Tömör- és többrétegű parkettákhoz,
mozaikparkettákhoz, ipari parkettákhoz, lamella
parkettákhoz, forgácslemez padlóburolati rendszerekhez és aljzatokhoz.
A SikaBond®-52 Parquet alkalmazható Sika® AcouBond®-System-mel és sávos felhordással:
▪ Tömör fa táblák, háromrétegű fa és forgácslemez
padlóburkolati rendszerkhez és aljzatokhoz.
A SikaBond®-52 Parquet kifejezetten alkalmas
problémás fa padlóburkolatokhoz.

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK
▪ EMICODE EC1PLUS R: nagyon alacsony károsanyag
kibocsátás
▪ LEED® EQc 4.1
▪ SCAQMD, 1168. előírás
▪ BAAQMD, 8. szabályzat, 51. előírás

TERMÉKINFORMÁCIÓ
Vegyi alapanyag

Poliuretán, i-Cure Technológia

Csomagolás

300 ml-es kartus / 390 g, 12 kartus/doboz
600 ml-es fóliatasak / 790 g, 20 fóliatasak/doboz
1800 ml-es fóliatasak / 2370 g, 6 fóliatasak/doboz
13 kg fém vödör

Szín

Parketta barna

Eltarthatóság

A SikaBond®-52 Parquet az eredeti, bontatlan, szigetelt csomagolásában és
a tárolási feltételek betartása mellett a gyártástól számítva 12 hónapig eltartható.

Tárolási feltételek

A SikaBond®-52 Parquet száraz helyen, közvetlen napfénytől védve, +5 °C
és +25 °C között tárolandó.

Sűrűség

kb. 1,30 kg/l
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(ISO 1183-1)

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK
Shore A keménység

kb. 35 (28 nap után)

Szakítószilárdság

kb. 1,4 N/mm2

(ISO 37)

Szakadási nyúlás

kb. 600%

(ISO 37)

Nyírószilárdság

kb. 1,1 N/mm2, 1 mm-es ragasztóréteg vastagság esetén

Alkalmazási hőmérséklet

+5 °C - +40 °C

(ISO 868)

(ISO 17178)

FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK
Anyagfelhasználás

Sika® AcouBond®-System:
▪ kb. 400–500 ml/m2 SikaLayer®-03 esetén és kb. 500–600 ml/m2
SikaLayer®-05 esetén. Minden bevágott rést teljesen töltösön ki. A ragasztó kinyomásához 8 x 10 -es háromszög alakban vágja ki a kinyomócsőrt.
Teljes felületű ragasztás SikaBond® Dispenser-1800 /-3600 /-5400 berendezéssel:
▪ A SikaBond® Dispenser berendezéssel végzett teljes felületű ragasztáshoz
kérjük, olvassa el a SikaBond® Dispenser sorozat Alkalmazástechnikai
Útmutatóját.
Sávos felhordás:
▪ kb. 44 ml/ folyóméter, ~250–500 g/m2 a sávok elhelyezésétől függően (tömör fa lapok, háromrétegű parketta, forgácslemez).
Sika® Primer MB-vel és/vagy Sika® Primer MR Fast anyagokkal alapozott felületek esetén a szükséges anyagmennyiség csökkenhet.

Állékonyság

A SikaBond®-52 Parquet stabil simító-fog bordákat biztosít.
A SikaBond®-52 Parquet kinyomópisztollyal vagy SikaBond® Dispenser berendezésekkel könnyen feldolgozható.

Levegő környezeti hőmérséklete

+15 °C - +35 °C

Relatív páratartalom

40% - 70%

Alapfelület hőmérséklete

A fektetés alatt és amíg SikaBond®-52 Parquet ragasztóanyag teljesen meg
nem köt a környezeti és az alapfelületi hőmérséklet legyen +15 °C és +35 °C
közötti, padlófűtés esetén +20 °C és +35 °C közötti.

Alapfelület nedvességtartalma

Megengedhető alapfelületi nedvességtartalom padlófűtés nélkül:
▪ 2,5% CM cementesztrich esetén
▪ 0,5% CM anhidrid esztrich esetén
▪ 3–12% CM magnezit esztrich esetén (szervesanyag tartalomtól függően)
Megengedhető alapfelületi nedvességtartalom padlófűtés esetén:
▪ 1,8% CM cementesztrich esetén
▪ 0,3% CM anhidrid esztrich esetén
▪ 3–12% CM magnezit esztrich esetén (szervesanyag tartalomtól függően)
Megjegyzés: Az alapfelület nedvességtartalmánál, minőségénél és felületi
minőségénél minden esetben figyelembe kell venni a fa padló gyártójának
iránymutatásait.

Kötési sebesség

kb. 3,5 mm/24 óra (23 °C / 50% rel.páratart.)

Bőrképződési idő / Átvonhatósági idő kb. 60 perc (23 °C / 50% rel.páratart.)

FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK

ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS

A SikaBond®-52 Parquet feldolgozására az összes
szabványos építési útmutató érvényes. További
információkért kérjük, olvassa el a "Teljes felületű
ragasztás" és a "SikaBond® Dispenser"
Alkalmazástechnikai Útmutatókat.

▪ Az alapfelület legyen tiszta, száraz, szilárd, homogén
és zsírtól, olajtól, portol, laza/málló részektől mentes.
Az alapfelületről a festékbevonatot, cementiszapot és
a gyengén tapadó részeket távolítsa el.
▪ A beton és/vagy cementes alapfelületeket csiszolja le
és alaposan tisztítsa meg ipari porszívóval.
▪ Az anhidrid esztrichet, beleértve az önthető anhidrid
esztrichet is kevés idővel a ragasztóanyag

TERMÉK ADATLAP
SikaBond®-52 Parquet
Október 2019, Version 01.01
020512010000000003

2/4

feldolgozását megelőzően le kell csiszolni és ipari
porszívóval alaposan meg kell tisztítani.
▪ A beszórt öntött aszfaltot Sika® Primer MR Fast-tal
vagy Sika® Primer MB-vel kell alapozni. Az alkalmazási
utasításokért kérjük, olvassa el a Termék Adatlapot.
▪ A csempék és meglévő kerámialapok felületéről
távolítsa el a zsíros szennyeződéseket Sika® Aktivator-205-tel, vagy csiszolja le és tisztítsa meg ipari porszívóval.
▪ Fa és/vagy gipsz táblákat (pl.: forgácslemez, furnérlemez) a megfelelő rögzítés érdekében ragassza
és/vagy csavarozza az aljzathoz. Úsztatott
szárazpadlók esetén, forduljon tanácsért a Sika
Műszaki Tanácsadó Szolgálatához.
▪ Más alapfelületek esetén kérjük, forduljon tanácsért
a Sika Műszaki Tanácsadó Szolgálatához.
▪ A SikaBond®-52 Parquet alapozás nélkül alkalmas cementesztrichen, ahidrid esztrichen, forgácslemezen,
betonon és kerámia lapokon.
▪ Beszórt öntött aszfalthoz, nagy nedvességtartalmú
cementesztrichhez, meglévő ragasztrétegre vagy
gyenge alapfelületre használjon Sika® Primer MB alapozót. További részletes iránymutatásért kérjük, forduljon a Sika Műszaki Tanácsadó Szolgálatához.

A friss, meg nem kötött ragasztót a padlóburkolatról
azonnal távolítsa el egy tiszta rongy segítségével és
szüség esetén tisztítsa meg a felületet Sika® Remover208-cal vagy Sika®TopClean-T-vel. Minden esetben
feldolgozás előtt ellenőrízze a padlóburkolat összeférhetőségét Sika® Cleaner-208-cal. A padlóburkolat
gyártója által adott iránymutatásokat minden esetben
tartsa be.

FELHASZNÁLÁSI ELJÁRÁS / ESZKÖZÖK

KORLÁTOZÁSOK

Sika® AcouBond®-System:
▪ A Sika® AcouBond®-System feldolgozására vonatkozó
utasításokért kérjük, olvassa el a Termék Adatlapját
vagy forduljon a Sika Műszaki Tanácsadó
Szolgálatához.

▪ A SikaBond®-52 Parquet csak képzett szakkivitelezők
részére alkalmas.
▪ A jó feldolgozhatóság érdekében a ragasztóanyag hőmérséklete legyen legalább +15 °C.
▪ A ragasztóanyag megfelelő térhálósodásához megfelelő páratartalomra/nedvességre van szükség.
▪ Csempéken való feldolgozás előtt végezzen előzetes
tapadási vizsgálatokat.
▪ A Sika® AcouBond-System, sávosan feldolgozott
parketták, valamint csapos és eresztékes parketták
esetében az alábbi korlátozások érvényesek:
▪ Minimális parketta méret: Hosszúság: 300 mm
(legalább 3 ragasztósáv), szélesség: 50 mm,
vastagság: 12 mm.
▪ A maximális parketta vastagás 28 mm.
▪ Amennyiben a fapadló nedvesség ellen nem szigetelt
területen kerülne elhelyezésre (pl.: párazáró réteggel
el nem látott területek, pincék), ott Sika® Primer MB
alapozóval lezárt Sikafloor® EpoCem szigetelést kell
készíteni. Részletesen utasításokért kérjük, forduljon
a Sika Műszaki Tanácsadó Szolgálatához.
▪ Vegyileg előkezelt (pl.: ammóniával, fapáccal, tartósítószerrel kezelt fa) és nagy olajtartalommal rendelkező fapadlók esetén a SikaBond®-52 Parquet csak a Sika írásos engedéllyével használható.
▪ Ne használja polietilénen (PE), polipropilénen (PP),
teflonon (PTFE), vagy hasonló lágyított szintetikus
anyagon.
▪ Néhány alapozó károsan befolyásolhatja a
SikaBond®-52 Parquet tapadását, végezzen előzetes
vizsgálatokat.
▪ A SikaBond®-52 Parquet kifejezetten fapadló
ragasztására alkalmas. A csapolt és eresztékes parkettatípusok fektetése közben (pl.: mozaikparketta)
ügyeljen, hogy a parkettaragasztó ne kerüljön a parkettaelemek közötti résbe.
▪ Ügyeljen rá, hogy a termék ne kerüljön kapcsolatba a
padlóburkolat fedőbevonatával. Amennyiben az

Teljes felületű ragasztás SikaBond® Dispenser berendezéssel:
▪ A SikaBond®-52 Parquet SikaBond® Dispenser berendezéssel közvetlenül az előkészített alapfelületre felhordható. Az egyes fa padlóburkolati elemeket
nyomja határozottan a ragasztórétegebe, hogy az alsó fele teljes felületen érintkezzen a ragasztóval.
Ezután illessze össze az elemeket kalapács és ütőfa
segítségével. Fa padlóburkolatokat általában szükséges felülről is megütögetni. A fal és a padlóburkolat
széle között hagyjon 10-15 mm-es hézagot. További
részletes feldolgozási utasításokért kérjük, olvassa el
a SikaBond® Dispenser berendezés Termék
Adatlapját vagy forduljon a Sika Műszaki Tanácsadó
Szolgálatához.
Sávos feldolgozás:
▪ Miután behelyezte a ragasztó tárolóját a kinyomópisztolyba, kb. 10 mm magas és 8 mm széles
háromszög alakban nyomja az előkészített alapfelületre a ragasztóanyagot (a fa padlóburkolat típusától
függően). A sávok közötti távolság ne legyen nagyobb, mint 150 mm. A fa padlóburkolati elemeket
határozottan nyomja a ragasztórétegbe a ragasztócsíkokra merőlegesen. Ezután illessze össze az elemeket kalapács és ütőfa segítségével. A padlóburkolat
gyártója által előírt, a padlóburkolat és a fal közötti
hézagszélességet be kell tartani.
A padlóburkolat gyalogosan járható és/vagy csiszolható 24-48 órával a fektetés után (23 °C / 50% rel.
páratart., 1 mm-nél kisebb rétegvastagság esetén, a
környezeti körülményektől és a ragasztóréteg
vastagától függően).
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ESZKÖZÖK TISZTÍTÁSA
Minden berendezést és eszközt fedolgozás után azonnal tisztítson meg Sika® Remover-208-cal és/vagy Sika®
TopClean T-vel. A már megkötött anyag csak mechanikusan távolítható el.

TOVÁBBI DOKUMENTUMOK
▪ Biztonsági Adatlap
▪ Előkezelési Táblázat
Ragasztás és Tömítés
▪ Alkalmazástechnikai Útmutató "Teljes felületű
ragasztás"
▪ Alkalmazástechnikai Útmutató "SikaBond® Dispenser"

érintkezés elkerülhetetlen, a bevonat
komaptibilitását ellenőrízze. További információkért
kérjük, forduljon a Sika Műszaki Tanácsadó
Szolgálatához.
▪ Ügyeljen rá, hogy a meg nem kötött SikaBond®-52
Parquet ne kerüljön kapcsolatba alkoholtartalmú
anyagokkal, mert ez károsan befolyásolhatja a kötési
reakciót.
▪ További részletes információkért és tanácsokért kérjük, forduljon a Sika Műszaki Tanácsadó
Szolgálatához.

TERMÉKADATOK ALAPJA
Mérési értékek Ebben a Termék Adatlapban közölt
műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

HELYI KORLÁTOZÁSOK
Kérjük vegye figyelembe, hogy a termék teljesítményére vonatkozó szabályozások országonként eltérőek lehetnek. A tényleges felhasználásra vonatkozóan kérjük olvassa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG
Biztonsági tudnivalók Termékeinkkel végzett munka
esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, toxikológiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó
Biztonsági Adatlapokban meg lehet találni. A veszélyes
anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell tartani.

JOGI TUDNIVALÓK
Jogi tudnivalók A Sika termékek alkalmazásához és
végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai
alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a
szokásos körülmények között kezelik, használják,
tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelőségre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél
tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási
feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az
adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére
bocsátunk. Ebben a Termék Adatlapban közölt adatok
megfelelnek a kiadás időpontjában rendelkezésre
állóknak. Amennyiben eltérés mutatkozik a Termék
Adatlapon szereplő, valamint a szállítmány címkéjén
lévő adatok között, úgy minden ilyen esetben a címkén szereplő adatok a mértékadóak. Ilyen és hasonló
kérdéses esetekben kérjük, érdeklődjenek
vevőszolgálatunknál. A kivitelezési és bedolgozási
utasítást kérjük pontosan betartani, mivel a termékre
vonatkozó minőségi garanciánk csak az előírás szerinti
felhordás, bedolgozás, felhasználás esetén érvényes.

Sika Hungária Kft.
Építőipari Üzletág
1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6.
Tel: +36 1/371-2020
Fax: +36 1/371-2022
info@hu.sika.com
www.sika.hu
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