
Tεχνικό Φυλλάδιο 
Παρκετόκολλα υδατικής διασποράς 

OSA 

Κόλλα υδατικής διασποράς, χωρίς διαλύτες για συγκόλληση παρκέ 

Περιγραφή: 
Ενδείκνυται για µοζαϊκ-παρκέ, µασίφ παρκέ, για διάφορα 
είδη ξύλου (εκτός από οξυά). Κατάλληλη για επίπεδες 
απορροφητικές επιφάνειες από τσιµεντοκονίες, σπατου- 
λαρισµένα δάπεδα και κόντρα-πλακέ V100. 

Περαιτέρω παρκετόκολλες που συνιστούνται: 

UZIN MK 92 S: 

Πολύ χαµηλής πτητικότητας, χωρίς διαλύτες και νερό, 
ελαστική κόλλα 2-συστατικών µε βάση πολυουρεθάνη, 
για όλα τα είδη παρκέ και laminate πάνω σε κάθε 
υπόστρωµα, ακόµα και σε ασφαλτικά κονιάµατα. 

UZIN MK 97: 

Πολύ χαµηλής πτητικότητας, χωρίς διαλύτες και νερό, 
ελαστική κόλλα 1-συστατικού µε βάση πολυουρεθάνη, 
για όλα τα είδη παρκέ και laminate πάνω σε απορρο- 
φητικά υποστρώµατα. 

Σύνθεση: Τροποποιηµένα συµπολυµερή του οξικού 
πολυβινυλικού οξέως. 

Έτοιµη για χρήση 

Εύκολη εφαρµογή 

Μεγάλο ανοιχτός χρόνος 

Πλαστική υφή / σκληρή παραµόρφωση 

Αντοχή σε υψηλή διατµητική τάση 

Ιδιότητες / Πλεονεκτήµατα: 

Χωρίς διαλύτες µε βάση νερό, κόλλα διασποράς µε καλή 
εργασιµότητα και καλές τελικές αντοχές. Σκληρύνεται µε 
την αποβολή νερού. 

Τεχνικά ∆εδοµένα: 

Τύπος δοχείου: 

Συσκευασία: 

Αποθήκευση: 

Χρώµα: 

Ειδ. Βάρος: 

Κατανάλωση: 

Περιβάλλουσα 
Θερµοκρασία: 

Χρόνος Εφαρµογής: 

Άρπαγµα: 

Βατότητα: 

Τρίψιµο/Βερνίκωµα 

*στους 20 °C και Κ.Σ. 

Πλαστικός κουβάς 

5 , 15 & 24 kg 

ελάχιστον 12 Μήνες 

Ανοικτό µπεζ 

1,4 kg/litre 

περίπου 700-1200 g/m2 

15°C – 25°C 

Καθόλου* 

max 20 Λεπτά* 

Μετά από περίπου 6-7 µέρες* 

Βλέπε «Χρήσιµες Πληροφορίες» 
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MOSA 

Προεργασία Υποστρώµατος: 

Το υπόστρωµα πρέπει να είναι επίπεδο, σταθερό, χωρίς 
ρωγµές, στεγνό, καθαρό και ελεύθερο από κάθε ουσία 
που µπορεί να επηρεάσει τη συγκόλληση. 

Ασβεστοκονίες πρέπει να τριφτούν για να γίνουν 
απορροφητικές, είτε από τον τεχνίτη των κονιών, είτε 
από τον τεχνίτη παρκέ. 

Το υπόστρωµα πρέπει να δοκιµάζεται κατά τις συνήθεις 
ισχύουσες Νόρµες ή να συµπληρώνονται σχετικά έντυπα 
για την καταλληλότητά του. 

Εύθρυπτες ή ψαθυρές επιφάνειες ή µαλακές µε παλιά 
υπολείµµατα κόλλας, πρέπει να ξυστούν, να τριφτούν, 
να φρεζαριστούν, ή να γυαλοχαρταριστούν. 

Τραχιές ή µη επίπεδες επιφάνειες πρέπει να σπατουλα- 
ριστούν κατ’ ελάχιστον σε πάχος 3 mm µε UZIN NC 170. 

Ασταρώστε τσιµεντοκονίες ή ασβεστοθειϊκές κονίες είτε 
µε διάλυµα κόλλας (1 µέρος κόλλα: 2 µέρη ειδικό 
διαλυτικό UZIN) ή χρησιµοποιήστε αστάρι UZIN PE 360 
και αφήστε το να στεγνώσει καλά. Γυαλοχαρτάρετε το 
κόντρα-πλακέ. 

Λαµβάνετε υπόψη σας τις Οδηγίες των Τεχνικών Φυλλα- 
δίων για κάθε προϊόν. 

Χρήσιµες Πληροφορίες: 

Το προϊόν στην αρχική του συσκευασία σε δροσερό και 
ξηρό χώρο, µπορεί να αποθηκευτεί12 µήνες 
τουλάχιστον.ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΠΟ ΨΥΧΟΣ. 
Σπασµένες ή κατεστραµµένες συσκευασίες πρέπει να 
κλείνονται καλά. 

Οι καλύτερες περιβάλλουσες θερµοκρασίες είναι µεταξύ: 
18-25°C, σχετική υγρασία κάτω από 75%. Χαµηλές 
θερµοκρασίες επιµηκύνουν και υψηλές θερµοκρασίες 
µειώνουν τους χρόνους αρπάγµατος, ξήρανσης, και 
στεγνώµατος. 

Σφράγισµα αρµώνδεν πρέπει να γίνεται πριν το 
στέγνωµα της κόλλας δηλ. όχι νωρίτερα µετά από 6-7 
µέρες, εξαρτάται από τις κλιµατικές συνθήκες, τον τύπο 
του παρκέ και την ποσότητα της κόλλας. 

Κόλλες που περιέχουν νερό δεν είναι κατάλληλες για κάθε 
τύπο παρκέ ή υπόστρωµα π.χ. για µακριά παρκέ, για 
µασίφ πάνω από 10mm πάχος, για παρκέ οξιάς 
προτιµήστε τους υπόλοιπους προτεινόµενους τύπους 
κόλλας UZIN. 

Προσοχή: Η τοποθέτηση παρκέ µε µη κατάλληλη 
περιεχόµενη υγρασία ξύλου µπορεί να προκαλέσει 
αστοχίες αν συνδυαστεί µε µεταβολές της εσωτερικής 
θερµοκρασίας µε την πάροδο του χρόνου. Υπερβολικά 
ξηρό παρκέ µπορεί να προκαλέσει φουσκώµατα, ή 
αντίθετα υπερβολική περιεχόµενη υγρασία του ξύλου 
µπορεί να αµβλύνει την αρµολόγηση. 

Εργασιακή- και Περιβαλλοντική Προστασία: 

Εφαρµογή: 

1. Πριν από τη χρήση ανακατέψτε την κόλλα καλά και 
   απλώστε την οµοιόµορφα µε την ενδεδειγµένη 
   σπάτουλα πάνω στο υπόστρωµα (βλέπε «Κατανά- 
   λωση»). Βάζετε τόση κόλλα όση µπορείτε να εφαρµό- 
   σετε στον ανοιχτό χρόνο περίπου 20 λεπτά. 

2. Το κοµµάτια του παρκέ µε ελαφριές κινήσεις να τα βάζετε 
   πάνω στο στρώµα της κόλλας και να τα χτυπάτε καλά. 
   Κατά το δυνατόν πιο προσεκτικά να εστιάζετε αν έχει 
   διαβραχεί η κάτω πλευρά του παρκέ. 

3. Ανάµεσα στον τοίχο και στο παρκέ µε σφήνες να αφήνετε 
   έναν αρµό 10-15 mm. Αποµακρύνετε τις σφήνες αµέσως 
   µετά την τοποθέτηση. 

4. Καθαρίστε τα εργαλεία ή λεκέδες αµέσως µετά τη χρήση 
   µε νερό. 

∆εν περιέχονται διαλύτες . ∆εν είναι εύφλεκτο. Μετά την επαφή 
µε το υλικό προστατέψτε το δέρµα µε µια κρέµα προστασίας. 
Αερίζετε καλά τους χώρους εργασίας. 
Για τα καλύτερα αποτελέσµατα συγκόλλησης εξασφαλίστε τις 
κατάλληλες περιβάλλουσες συνθήκες τοποθέτησης σε καλά 
προεργασµένα υποδάπεδα, στεγνά, ασταρωµένα, σπατουλα- 
ρισµένα. 

[Απόρριψη]: 
Συλλέγετε τα απορρίµµατα κατά το δυνατόν περισσότερο. Μην 
τα απορρίπτετε σε κανάλια, ποτάµια ή στο φυσικό περιβάλλον. 
Άδεια, κατεστραµµένα δοχεία µπορεί να ανακυκλωθούν. 

Κατανάλωση: 

Τύπος παρκέ: 

Μοζαϊκ παρκέ 

Μονοκόµµατα παρκέ 

Μασίφ παρκέ 

Σπάτουλα 

Β3 

Β11 

Β11 

Κατανάλωση 

Περίπου 700-1000g/m 2 

2 

2 
Περίπου 1000-1200g/m 

Περίπου 1000-1200g/m 

Οι παραπάνω πληροφορίες αφορούν µόνον το συγκεκριµένο προϊόν, όπως αυτό έχει προσδιοριστεί και οι ίδιες πληροφορίες πιθανώς δεν ισχύουν αν αυτό συνδυαστεί µε οποιαδήποτε 
άλλα υλικά ή µε οποιαδήποτε διαφορετική διεργασία. Οι πληροφορίες απ' όσο γνωρίζει η εταιρία µας είναι ακριβείς και αξιόπιστες, χωρίς αυτό να αποτελεί δήλωση ή εγγύηση. Παραµένει 
ατοµική ευθύνη του καταναλωτή ή χρήστη για να κρίνει αν ικανοποιείται από την καταλληλότητα και πληρότητα των πληροφοριών, για την συγκεκριµένη εφαρµογή του προϊόντος. 
Με την παρούσα έκδοση καταργούνται όλα τα προηγούµενα Τεχνικά Φυλλάδια του προϊόντος που προϋπήρχαν. Σεπτέµβριος 2004 


