
CARACTERISTICI
 X protejază suportul împotriva forțelor tăietoare
 X rezistență de durată a lipirii
 X lipire elastică de durată
 X izolare fonică 12 dB
 X nu necesită amorsare pentru cele mai multe suporturi
 X ideală pentru sistemele de șapă uscate
 X folosește tehnologia SiCure® Technology*: 
› incredibil de ușor de utilizat 
› nu rămâne pe mâini 
› petele se îndepărtează ușor 
› fără apă sau solvent 
*patent înregistrat

DOMENII DE UTILIZARE

Emisii foarte scăzute, adeziv monocomponent pentru lipirea tuturor 
tipurilor de parchet. Potrivit pentru utilizare pe suporturi absorbante 
și neabsorbante. Lipirea elastică reduce forțele tăietoare, evitând 
dezvoltarea tensiunilor forțelor în suport. Alternativă modernă și 
prietenoasă (user-friendly) la adezivii poliuretanici convenționali.
Nu este potrivit pentru lipirea parchetului tip “bloc” (parchet masiv).

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI DE BAZĂ

Suportul trebuie să fie conform standardelor naționale și europene, 
(exemplu BS CP 5235 & 8204, ATV DIN 18365 “Parquet 
Installation”). Suportul trebuie: să nu aibă defecte structurale, să 
nu sune a gol, să aibă rezistențe adecvate la compresiune (>25 
N/mm²) și întindere, să fie permanent uscat (umiditate <2% CM), 
fără lapte de ciment la suprafață, fără contaminări și urme de 
adezivi, care ar putea scădea aderența Ceresit P 685. Șapele de 
sulfat de calciu se șlefuiesc cu monodiscul (granulație abraziv 16). 
Toate suporturile trebuie aspirate. Lipiți parchetul fără amorsare 
prealabilă. Suporturile neabsorbante, de exemplu plăcile de 
gresie sau pardoseli tip terrazzo, trebuie curățate cu un detergent 
de pardoseală și, dacă este necesar, șlefuite (sablate). Pentru a vă 
asigura că sub parchet nu sunt goluri, suprafețele trebuie nivelate 
cu șapele autonivelante Ceresit: DD+, DH maxi, XXL, SL 85. 
Șapele autonivelante se toarnă în grosime minimă de 3 mm. Dacă 
umiditatea suportului este > 2% CM trebuie creată bariera de 
vapori prin aplicarea în două mâini a rășinii epoxidice R 755 sau 
poliuretanice R 740 (contactați serviciul tehnic).

MOD DE APLICARE

Adezivul se aplică uniform folosind spatulele: B11 sau B15, în 
funcție de tipul de parchet. Aplicați atât adeziv cât poate fi folosit 
în timpul de lucru. Asigurați-vă că adezivul este uniform sub lamela 
de parchet. Evitați lipirea marginilor parchetului. Lăsați un rost 
de la perete de minimum 10 mm. Îndepărtați distanțierii după 
instalare. Evitați circulația pe parchet în timpul lipirii sau 24 ore 

după aceasta.

INFORMAȚII UTILE

 X Pardoselile din lemn cu raportul lățime /grosime defavorabil 
(exemplu pardoseli laminate de 10 mm grosime) și parchetul 
multistrat prefinisat cu stratul din mijloc de MDF/HDF tind să se 
curbeze din cauza fluctuaților de umiditate (iarnă/vară/iarnă). 
Adezivul elastic nu poate contracara astfel de efecte. Pentru 
lipiri rezistente la forțe tăietoare recomandăm Ceresit P 625.

 X Nu instalați acoperitori de pardoselă la temperaturi sub 15°C și 
la umidități relative ale aerului mai mari de 65 %.

 X Curățati sculele și echipamentele cu Ceresit R 733. 
 X Îndepărtați pojghița de la suprafața adezivului (când se 
formează, din cauza incorectei depozitări), nu o amestecați în 
adeziv.

 X Îndepărtați urmele proaspete de adeziv cu alcool sau Ceresit 
R 733.

 X Etanșați găleata după utilizare.

SIGURANȚA PRODUSULUI

Riscul pe termen mediu sau lung al unor emisii de substanțe 
concentrate volatile (VOC) în aerul ambiental este neglijabil.

TERMEN DE VALABILITATE

6 luni în condiții climatice normale.

P 685
Adeziv flexibil monocomponent pentru parchet
Adeziv pentru lipirea parchetului masiv și prefinisat
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AMBALARE

Ambalaj: găleți 16 kg (33 bucăți/palet).

DEȘEURI

Nu aruncați produsul în apă, canalizare sau sol. Reciclați 
ambalajele curățate și dechise. Întrebați în legătură cu codul 
conform Catalogului European pentru Deșeuri (European Wastes 
Catalogue - EAK).

INFORMAȚII TEHNICE

De ținut cont la aplicare:
1. Datele tehnice ale celorlalte produse Ceresit.
2. Normativele și regulamentele naționale și ale organizațiilor 
profesionale.
3. Instrucțiunile producătorului de pardoseli în legătură cu 
instalarea acoperitorilor.

DATE TEHNICE
Vâscozitate:	 pastă

Culoare:	 bej

Densitate:	 1,55	kg	/	litru

Consum	parchet	mozaic	
lamele	întrețesute	de	parchet	
cu	spatula	B	3:	 750	-	900	g/mp

Parchet	lamelar	
parchet	multistrat	
parchet	prefinisat	cu		
lungimi	până	la	1200	mm		 	
cu	spatula	B	11:					 900	-	1.200	g/mp

Formate	mari	(exemplu	parchet:		
masiv/multistrat/prefinisat)	
cu	spatula	B	15:				 1.100	-	1.400	g/mp

Timp	de	lucru	:	 30	-	45	minute

Circulabil:	 24	ore

Lucrări	de	rașchetare:		 cel	mai	devreme	după	24	de	ore,		
	 48	ore	pentru	suporturi	neabsorbante	

Temperatură	de	transport		
și	depozitare:		 0°C	până	la	+50°C	

Izolare	fonică:	 12dB

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.


