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JELLEMZÔI

•  a leragasztott parketta térfogatváltozását 

rugalmasan követi

• gyorsan és jól tapad

• nagy kezdeti- és végszilárdság

• alkoholos oldószert tartalmaz

• padlófûtés esetén is alkalmazható

ALKALMAZÁSI TERÜLET
A Ceresit P 600 parkettaragasztóval nedvszívó 
és nem nedvszívó aljzatra ragasztható mozaik-,  
csap hornyos-, 10 mm-es lamella- és élre állított 
lapszerkezetû parketta, valamint többrétegû kész-
parketta (120 cm hosszúságig) és bütü-faburkolat.  
Az egyrétegû, nedvességre érzékeny fafajtából 
(pl. hevea vagy eukaliptusz) készült készparketta 
ragasztására a Ceresit P 675 ajánlott. A nagyméretû 
készparketta táblákat és paneleket is a Ceresit  
P 675 parkettaragasztóval kell telibe ragasztani.

A FELÜLET ELÔKÉSZÍTÉSE
Az aljzat legyen tiszta, tartósan száraz, repedéstôl- 
valamint tapadást gátló anyagoktól mentes, meg-
felelô húzó- és nyomószilárdságú. Az esetlegesen 
meglévô ragasztómaradványokat a munka megkez-
dése elôtt – lehetôleg – el kell róla távolítani. 
Nedvszívó aljzat esetén: 
Betonaljzat, cementesztrich: Az aljzat felületén 
lévô puha fedôréteget (cementtej) vagy a lazán ta-
padó cementmaradványokat csiszolással kell eltávo-
lítani. Porelszívás után az aljzatot a megfelelô arány-
ban hígított Ceresit R 777 diszperziós- vagy az 
R 766 multifunkciós alapozóval kezeljük elô a jobb 
tapadás érdekében. A Ceresit DD+ (DH Maxi) 
aljzatkiegyenlítô felhordását az alapozó teljes beszí-
vódása után kell megkezdeni (kb. 1 óra).
A gipszesztrich alapozását – az adalékszemcsé-
kig történô lecsiszolás és porelszívás után – vízzel 
1:4 arányban hígított R 766 multifunkciós alapozó-

val végezzük el. Az alapozó száradási ideje ebben 
az esetben 2 óra!
Tömör, nem szívó aljzat esetén:
Az aljzat felületét (kôpadló, járólap stb.) megfelelô 
tisztítás és érdesítés után az R 766 multifunkciós 
alapozóval kezeljük elô. Az elôírt száradási idô után 
legalább 3 mm vastagságban hordjuk fel a felületre 
a Ceresit DH Maxi aljzatkiegyenlítôt.
A kiegyenlített aljzat burkolhatósági idejére vonat-
kozó elôírásokat figyelembe kell venni a ragasztás 
megkezdése elôtt!
A ragasztás elôtti kellôsítést feltétlenül vé-
gezzük el a hígítatlan Ceresit R 777 disz-
perziós elôkenôvel vagy az 1:4 arányban 
hígított R 766 multifunkciós alapozóval!

FELHORDÁS
A ragasztót B3 vagy B11 típusú fogazott kenô lap-
pal egyenletesen hordjuk fel az aljzatra, de egy-
szerre csak akkora felületre, amekkora 10 perc alatt 
par ket tával lefedhetô. A parkettát kis csúsztatással 
he lyez zük a ragasztóba és toljuk ütközésig. Mozaik-
par ketta esetében a parketta felületének ütögetésével 
biztosítható a ragasztóba történô beágyazódás. 

P 600
Oldószeres parkettaragasztó
Parketta és bütü-faburkolat ragasztására alkalmas
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A tökéletes ragasztás eléréséhez a parkettát még 
a ragasztó bôrösödése elôtt rakjuk le. A fal mellett 
meg felelô dilatációs rést kell hagyni. A le ra gasztott 
par ketta legko rábban 48 óra múlva csiszolható, 
lakkozható. A 10 mm-es lamella parketta estében a 
7 napos várakozási idô javasolt.

FONTOS TUDNIVALÓK
Ne végezzen parkettázási munkát, ha a relatív pá ra-
tartalom meghaladja a 75%-ot, az aljzat hômér sék lete 
nem éri el a +15°C-ot, a szoba hômér séklet pedig  
a +18°C-ot. Vigyázat, a ragasztó fokozottan 
tûz- és robba násveszélyes! Használata esetén 
nyílt láng használata és a dohányzás tilos!  
Az oldószer gôzének belélegzése az egészségre 
ártalmas! Szorosan lezárva, jól szellôztetett helyen 
tárolandó! A lefolyóba önteni tilos! Gyermekek elôl 
elzárandó! A hézagokból kitüremkedô ragasztót 
azonnal töröljük le – denaturált szesszel!  
A szerszámok tisztítása hasonlóan történik.

A ragasztóanyagot a fagytól óvni kell!

MÛSZAKI ADATOK
Összetétel  polivinil-acetát bázisú, szerves 

oldószert tartalmazó, mûgyanta 
ragasztóanyag

Oldószer: metil-acetát, etil-alkohol

Szín: krémszínû (beige)

Állaga: sûrûn folyós

Szellôzési idô: nincs

Nyitott idô:  kb. 10 perc (a hômérséklettôl és 
a relatív páratartalomtól függôen)

Kötési idô és a ragasztás 
utáni terhelhetôség: min. 48 óra

A ragasztó hôállósága 
 - szállításkor:  -10°C - +50°C 
 - tárolásnál:  +10°C - +30°C

A ragasztás kötés  
utáni hôállósága:  max. +50°C-ig, padlófûtés esetén is 

alkalmas

Vízállóság: nedvességgel szemben ellenálló

Tûzveszélyességi osztály:  „A" – fokozottan tûz- és 
robbanásveszélyes

Tûzveszélyességi fokozat: I.

 
 
 

Anyagmennyiség: 
 mozaikparketta 0,7–1,0 kg/m
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 (B3 kenôlap) 

 csaphornyos-, 
 lamella parketta stb. 0,9–1,2 kg/m

2
 (B11 kenôlap)

A felsorolt adatok átlagos idôjárási viszonyokra (+23°C és 55% 
relatív páratartalom) vonatkoz nak. Alacsonyabb hômérséklet, 
illetve magasabb páratartalom esetén a kötési idô megnôhet.

  Fogközmélység: 3,25 mm
 B3 Fogközszélesség: 3,70 mm
  Fogtetôszélesség: 3,30 mm
  Fogközmélység: 5,00 mm
 

B11
 Fogközszélesség: 6,10 mm

  Fogtetôszélesség: 7,90 mm

KISZERELÉS
17 kg fém kannában.

TÁROLÁS
„A” tûzveszélyes anyag tárolására alkalmas raktárban.

FELHASZNÁLHATÓ
Az elôírt tárolás mellett a gyártástól számított 12 
hónapig.

EGYÉB INFORMÁCIÓK
A göngyöleget csak akkor tegyük a hulladék 
gyûjtôbe, ha az teljesen üres és nem tartalmaz 
anyagmaradványokat. 

A Ceresit P 600 oldószeres parkettaragasztó csak 
a termékismertetôben feltüntetett területeken hasz nál-
ható fel. A munkakörülmények sokfélesége miatt, a 
munka megkezdése elôtt célszerû próbara gasz tást 
végezni. 

A burkolóanyag-gyártók használatra vonatkozó 
utasításait mindenkor vegyék figyelembe!

Alkalmazástechnikai tanácsadás:
Tel.: 30/9192–938
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Tel:+420 566 503 926,  
Fax:+420 566 503 932


