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FISA TEHNICA
Pasta pentru rosturile parchetului ecologic

Pall-X Kitt
Pasta P
Solutie pasta, pe baza de apa, pentru rosturile pardoselilor din parchet
Descriere:

Date Tehnice:

Solutie pasta, pe baza de apa, pentru rosturile
pardoselilor din parchet si lemn.

Ambalaj :
Cantitate :
Dura ta de viata :
Culoare :
Consum / strat :

Se preteaza la sigilarea rosturilor in urmatoarele
cazuri:
 Parchet slefuit si pardoseala din lemn
 Parchet pre_nisat complet slefuit
 Sisteme de incalzire in pardoseala
Proprietatile Produsului / Beneficii:
Solutie pasta, pe baza de apa, pentru rosturi cu
vascozitate buna pentru a evita evidentierea
rosturilor.
 Gata pentru folosinta
 Usor de aplicat
 Nu impiedica slefuirea parchetului
 Nu duce la schimbari de culoare in rosturi
 Uscare foarte rapida
 Vascozitate foarte buna – se pastreaza
bine in rost
 Pentru toate esentele obisnuite(inclusive
exoticele)

recipient de plastic
5 litri
min. 12 luni
galben opac
50 – 100 ml/mp
depinde de starea pardoselii
Temperatura de lucru : 18 – 25 °C
Gata pentru slefuire :
dupa 20 – 30 minute*
*In conditii climatice normale. 20 °C ; RH < 65%
Pregatirea Suprafetei:
In momentul in care adezivul folosit este complet
uscat, poate incepe tratarea suprafetei. Suprafata
nu trebuie sa contina ulei, ceara, murdarie sau
silicon. Slefuiti suprafata folosind o masina de
slefuit la care atasati abrazive de granulatie 36 la
60.
Aplicare:
1. Amestecati Pall-X Kitt cu praful rezultat din
slefuirea cu abraz. de gran. 100, asigurati-va ca
este de aceeasi esenta cu parchetul ce va fi
sigilat, si omogenizati aplicandu-l cu spatula.
2. Folosind spatula flexibila Pallmann, acoperiti
complet toata pardoseala din parchet
3. Timpul de uscare este de aprox 20 - 30 de
minute dupa care suprafata sigilata este gata
pentru slefuire.
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4. Slefuiti bine suprafata, cu abrazive de
granulatie 80 -100, cu masina de slefuit. In cazul
in care se cere o calitate ridicata a suprafetei,
finisati aditional cu ajutorul plasei abrazive de
granulatie 120.
5. Curatati sculele cu apa.
Note Importante:
 Durata de viata min. 12 months in
ambalajul original cand este depozitat in conditii
racoroase. Protejati de inghet. Resigilati
recipientul desfacut si folositi continutul cat de
repede se poate.
 Conditiile optime sunt 18 la 25 °C,
umiditatea relativa intre >35 % si < 65 %.
Temperaturile joase si umiditatea ridicata lungesc
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timpul de uscare, iar temp. ridicate si umiditatea
joasa scurteaza timpul de uscare.
 Se preteaza pentru rosturi de pana la 2mm.
 Solutia de chituire nu se preteaza la dusum.
si blocuri de lemn bizotate
 Pentru esente de parchet exotice cereti
sfaturi tehnice.
 Urmatoarele standarde si noti_cari sunt
aplicabile si recomandate: DIN 18 356 “Working
with parquet”.
Protectia locului de lucru si a mediului:
Sigilantii pe baza de apa au un continut de solvent sub 15 %. Se
preteaza ca material substituent pentru materialele cu continut
ridicat de solvent. In timpul aplicarii, folositi crema de protectie
si ventilati bine suprafata de lucru.

Evacuare:
Unde este posibil refolositi rezidurile. Nu evacuati in canalizari,
cursuri de apa sau pe camp. Recipientii din plastic sunt reciclabili.

