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JELLEMZÔI
•	 csökkentett	víztartalmú,	szerves	oldószert	nem	tartalmaz

•	 	a	leragasztott	parketta	térfogatváltozását	

rugalmasan	követi

•	 nagy	kezdeti	és	végsô	ragasztási	szilárdság

•	 padlófûtés	esetén	is	alkalmazható

ALKALMAZÁSI TERÜLET
Nagy ragasztási szilárdsággal rendelkezô, diszperziós 
ragasztóanyag mozaik-, 22 mm-es csaphornyos-, 
10 mm-es lamella-, ipari parketta valamint bütü-
faburkolat ragasztására – nedvszívó aljzatra, 
faforgácslapra, valamint a felületén ho mok kal szórt 
öntött aszfaltesztrichre. Alkalmas továbbá kisméretû 
(60 cm-nél nem hosszabb) kétrétegû- és 13 mm-nél 
vastagabb háromrétegû készparketta ragasztására is.
A nedvességre érzékeny – bükkbôl, juharból vagy 
kôrisbôl készült – illetve nagyméretû lamella par
ketta (250 mm x 10 mm felett) ragasztására a Ceresit 
P 600 ragasztó ajánlott.

Egzótikus fafajtából (hevea, eukaliptusz stb.) 
ké szül t- és nagyméretû parketta táblákat a Ceresit  
P 675 ragasztóval szükséges ra gasz tani. A Ceresit 
P 618 alkalmas a csaphornyos és a 600 mm-nél nem 
hosszabb készparketta hangszigetelô alátétre történô 
ragasztására.

A FELÜLET ELÔKÉSZÍTÉSE
Az aljzat legyen tiszta, tartósan száraz, repedéstôl- 
valamint tapadást gátló anyagoktól mentes, megfelelô 
húzó- és nyomószilárdságú. Az esetlegesen meglévô 
ragasztómaradványokat a munka megkezdése elôtt – 
lehetôleg – el kell róla távolítani.

Nedvszívó aljzat esetén: 
Betonaljzat, cementesztrich: Az aljzat felüle-
tén lévô puha fedôréteget (cementtej) vagy a lazán 
tapadó 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) alj- 
zatkiegyenlítô felhordását az alapozó teljes beszívódása 
után kell megkezdeni (kb. 1 óra).
A gipszesztrich alapozását – az adalékszemcsékig 
történô lecsiszolás és porelszívás után - a vízzel 1:4 
arányban hígított R 766 multifunkciós alapozóval vé-
gezzük el. Az alapozó száradási ideje ebben az eset-
ben 2 óra!

Tömör, nem szívó aljzat esetén:
Az aljzat felületét (kôpadló, járólap stb.) megfelelô tisz-
títás és érdesítés után az R 766 multifunkciós alapozó-
val kezeljük elô. Az elôírt száradási idô után legalább 3 
mm vastagságban hordjuk fel a felületre a Ceresit DH 
Maxi aljzatkiegyenlítôt. A kiegyenlített aljzat burkol-
hatósági idejére vonatkozó elôírásokat figyelembe kell 
venni a ragasztás megkezdése elôtt!
A ragasztás elôtti kellôsítést feltétlenül vé
gezzük el a hígított (2 rész ragasztó : 1 rész 
víz) Ceresit P 618 ragasztóval, vagy az 1:4 
arányban hígított Ceresit R 766 Multifunkci
ós alapozóval.

P 618
Diszperziós parkettaragasztó
Parketta	és	bütü-faburkolat	ragasztására
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Henkel Magyarország Kft.
Ragasztás Technológiák Üzletág 
H-1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.
H-1519 Budapest, Pf. 429. 
Tel.: (+36-1) 372-5555 • Fax: (+36-1) 209-1543

FELHORDÁS
A ragasztót használat elôtt alaposan keverjük fel, majd 
B3 fogazott kenôlappal egyenletesen hordjuk fel az 
aljzatra. Csak annyi ragasztót terítsünk el egy szerre, 
amekkora felületet 10–20 percen belül le tu  dunk burkolni. 
A parkettát kis csúsztatással helyez zük a ragasztóba és 
toljuk ütközésig. Mozaik parketta esetében a parketta 
felületének ütöge té sével biztosítható a ragasztóba 
történô beágyazódás. A tökéletes ragasztás eléréséhez 
a parkettát még a ragasztó bôrösödése elôtt rakjuk le.
A fal mellett megfelelô dilatációs rést kell hagyni. 
A csiszolást és lakkozást legkorábban 3 nap múlva, 10 
mm-es lamella parketta esetében 10 nap múlva lehet 
megkezdeni.

FONTOS TUDNIVALÓK
Ne végezzen parkettázási munkát, ha a relatív pá ra-
tartalom meghaladja a 75%-ot, az aljzat hô mér séklete 
nem éri el a +15°C-ot, a szoba hômérséklet pedig 
a +18°C-ot. Ha hosszabb tárolás következtében a 
terméken hártya képzôdne, akkor azt a felhasználás 
elôtt el kell távolítani! A ragasztómaradványt nem 
szabad a szennyvíz hálózatba önteni! A friss 
ragasztófoltok nedves ruhával eltávolít hatók, a 
szerszámok vízzel tisztíthatók.
A ragasztóanyagot a fagytól óvni kell!

MÛSZAKI ADATOK
Összetétel:	 	szerves	és	szervetlen	

adalékanyagokat	tartalmazó	
(vinilacetát-etilén)	kopolimer	bázisú	
diszperziós	ragasztóanyag

Szín:	 krémszínû	(beige)

Vízállóság:	 korlátozottan	nedvességálló

Szellôzési	idô:	 nincs

Nyitott	idô:	 kb.	20	perc

Járhatóság:	 legkorábban	24	óra	múlva

Felületkezelés	(lakkozás):	 	legkorábban	3	nap,	lamella	
parketta	esetén	10	nap

Kötés	utáni	hôállóság:	 	max.	+50°C,	padlófûtés	esetén	is	
használható

Hôállóság	szállításkor:	 +5°C	-	+50°C	
Hôállóság	tárolásnál:	 +10°C	-	+30°C

Anyagszükséglet:	
	 Mozaikparketta	 kb.	0,9	kg/m2	(B3	kenôlap)	
	 Csaphornyos-,	
	 lamella	parketta	stb.	 0,9	-	1,1	kg/m2	(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
35 kg mûanyag vödörben.

TÁROLÁS
Eredeti göngyölegben, +5°C felett, száraz és 
hûvös helyen.

FELHASZNÁLHATÓ
Az elôírt tárolás mellett a gyártástól számított 12 
hónapig.

EGYÉB INFORMÁCIÓK
A göngyöleget csak akkor tegyük a hulladék gyûjtô-
be, ha az teljesen üres és nem tartalmaz anyag ma-
rad ványokat. 

A Ceresit P 618 diszperziós parkettaragasztó csak a 
termékismertetôben feltüntetett területeken használható 
fel. A munkakörülmények sokfélesége miatt, a munka 
megkezdése elôtt célszerû próba ragasztást végezni. 

A burkolóanyag-gyártók használatra vonatkozó 
utasításait mindenkor vegyék figyelembe!

Alkalmazástechnikai tanácsadás:
Tel.: 30/9192–938

GYÁRTJA
Henkel Magyarország Kft. Ragasztógyár 
2851 Környe, Üveggyár u. 10.  
Tel.: +36 34 573 905


