
CARACTERISTICI

 X fără solvent
 X întărire rapidă
 X lipire cu rezistență mare
 X certificat conform GEV EMICODE EC1, emisii poluante 
scăzute

 X recomandat pentru toate tipurile de parchet
 X recomandat pentru esențe exotice

DOMENII DE UTILIZARE

Adeziv bicomponent poliuretanic pentru lipirea parchetului 
masiv, a podelelor laminate (laminatului) și a blocurilor din lemn. 
Ceresit P 625 se folosește pentru lipirea parchetului pe suprafețe 
absorbante sau neabsorbante, indiferent de esență sau dimensiuni.

ALTE INFORMAȚII

Fără solvenți, bicomponent poliuretanic. Produs certificat GEV 
EMICODE EC1 (emisii poluante scăzute). Ușor de amestecat și 
aplicat. Întărire rapidă cu rezistență finală mare.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI DE BAZĂ

Pentru toate suporturile minerale trebuie măsurată umiditatea. 
Dacă umiditatea este prea mare (>2% CM), este necesară o 
membrană Ceresit pentru hidroizolație (în funcție de umiditatea din 
suport putem folosi R 740 sau R 755, întotdeauna în dublu strat). 
Suportul trebuie să nu aibă defecte structurale, să nu sune a gol, să 
aibă rezistență la compresiune (>30 N/mmp) și smulgere(>1,5 N 
mmp), să fie uscat (permanent), fără lapte de ciment și praf, fără 
contaminări sau tratamente care ar slăbi aderența. Suprafețele 
se șlefuiesc (mecanizat) cu monodiscul (buferul) la care discul are 
granulația abrazivului de 24 (sau 40). După șlefuire se aspiră 
suprafața. 
Dacă lipirea se face pe șapă autonivelantă, nu este nevoie de 
amorsare; dacă avem însă șapă grosieră ce corespunde din punct 
de vedere tehnic, suprafața trebuie tratată cu amorsă (contactați 
serviciul tehnic).

MOD DE APLICARE

Adezivul Ceresit P 625 trebuie aplicat pe suport cu spatula 
potrivită. Alegerea lamei spatulei depinde de tipul parchetului. 
Asigurați-vă că întinderea adezivului este potrivită. Lipiți  
parchetul conform cu recomandările producătorului. Aplicați 
Ceresit P 625 în condiții ambientale minime și conform prescrierilor 
din standardele europene și naționale. Ceresit P 625 este livrat 

în 2 găleți separate (componenta A și componenta B). Turnați 
componenta B (întăritorul) în componenta A (rășina). Amestecați 
cu un mixer cele 2 componente (400-600 rot/min). Nu amestecați 
manual. Aplicați adezivul pe suport cu spatula potrivită (B11 sau 
B15). Aplicați parchetul imediat pe patul de adeziv proaspăt, 
asigurând transfer total de adeziv. Asigurați-vă că lemnul are 
contact total cu adezivul atât în timpul lipirii, cât și pe timpul întăririi 
adezivului. Timpul de lucru la Ceresit P 625 este de aproximativ 60 
de minute (în cazul unor temperaturi ridicate acesta scade drastic). 
Adezivul întărit nu mai poate fi folosit pentru altă lipire. 
Parchetul poate fi rașchetat după 24 (48) ore.

INFORMAȚII UTILE

Xn=Periculos, conține 4.4’ - Metil- difenildiisocianat.
Nu înghițiți. Dacă produsul a intrat în contact cu ochii clătiți cu 
multă apă și consultați un medic imediat. Nu inhalați vapori. Purtați 
echipament de protecție adecvat: mănuși, ochelari de protecție, 
îmbrăcăminte etc. Pentru alte sfaturi, vă rugăm să citiți fișele de 
siguranță Ceresit, disponibile la cerere.

DEPOZITARE

În ambalajul original la temperaturi de peste 0°C, în loc uscat și 
răcoros.
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Adeziv poliuretanic bicomponent  
pentru parchet
Adeziv premium, bicomponet poliuretanic pentru lipirea parchetului

3



TERMEN DE VALABILITATE

În ambalajul original, 12 luni de la data fabricației, în condiții 
ambientale normale.

AMBALARE

Găleți din plastic de 8 kg (52 bucăți/palet) și 12 kg (39 bucăți/
palet).
Începând din 14 septembrie 2012 s-a renunțat la ambalajul de 6 
kg.

DEȘEURI

Nu turnați în canalizare. Păstrați produsul pentru o utilizare 
ulterioară, iar dacă a depășit termenul de garanție amestecați-l 
și aruncați-l conform regulamantelor locale. Aruncați bidoanele 
goale conform regulamantelor locale sau în tomberoanele 
corespunzătoare.
Informația conținută mai sus este generală și nu este potrivită 
oricărei suprafețe suport, proiect sau sistem. Informația se bazează 
pe experiența noastră de până azi și pe rezultatele unor continue 
și atente teste. Variatele condiții și metode de utilizare vor influența 
aplicarea acestui produs. Performanța optimă a produsului 
depinde de judecata profesională a utilizatorului și a conformității 
ei cu: practica comercială, standardele aplicabile și codurile 
de practică pentru instalare (care sunt factori în afara controlului 
nostru).
Apariția acestei fișe tehnice Ceresit face ca informația anterioară 
referitoare la produs să devină perimată.
Trebuie respectate instrucțiunile de utilizare ale producătorilor de 
parchet!

DATE TEHNICE
Culoare:  albă (componenta A) 
 maron (componenta B)

Vâscozitate:  pastă (componenta A) 
 lichid (componenta B)

Densitate:  aprox. 1,6 kg/litru (componenta A) 
 aprox. 1,2 kg/litru (componenta B)

Consum acoperire   
cu spatula B3:  800 - 1.100 grame/mp  
cu spatula B11:  1.000-1.300 grame/mp 

Timpi de uscare condiții ambientale normale 
Timp deschis:  nu 
Întărire:  aproximativ 60 minute 
Gata pentru trafic:  aproximativ 24 ore 
Întărire totală:  aproximativ 7 zile

Stabilitate termică  
la transport și depozitare: între 0°C și +50°C

Stabilitate termică 
după uscare:  până la +50°C

Informațiile sus menționate se aplică unor condiții ambientale 
normale; temperatura 20°C și 55% umiditate relativă a aerului.

SĂNĂTATE ȘI SIGURANȚĂ

Xn=Periculos, conține 4.4’ - Metil- difenildiisocianat
Nu înghițiți. Dacă produsul a intrat în contact cu ochii 
clătiți cu multă apă și consultați un medic imediat. 
Nu inhalați vapori. Purtați echipament de protecție 

adecvat: mănuși, ochelari de protecție, îmbrăcăminte etc. Pentru 
alte sfaturi, vă rugăm să citiți fișele de siguranță Ceresit, disponibile 
la cerere.
Informația conținută mai sus este generală și nu este potrivită oricărei suprafețe suport, proiect 
sau sistem. Informația se bazează pe experiența noastră acumulată până azi și pe rezultatele 
unor continue și atente teste. Variatele condiții și metode de utilizare vor influența aplicarea 
acestui produs. 
Performanța optimă a produsului depinde de judecata profesională a utilizatorului și a 
conformității ei cu: practica comercială, standardele aplicabile și codurile de practică, care 
sunt factori în afara controlului nostru. Aplicarea, folosirea și prelucrarea produselor noastre 
se realizează în afara posibilității noastre de control și supervizare și reprezintă exclusiv 
responsabilitatea dumneavoastră. Apariția acestei fișe tehnice Ceresit face ca informația 
anterioară referitoare la produs să devină perimată.


