
 

 

 

 

  Technikai Adatlap 
 

22A Parafaragasztó 
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Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok 
és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, nem vállalhatunk 
felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását. 

 
Soudal Magyarország  Kft. 2040 Budaörs, Gyár u. 2 Tel.: +36 23 880 – 800 Fax: +36 23 880 – 810   www.soudal.hu   

soudal@soudal.hu 

 

 
 
Műszaki adatok:  
 

Bázis (Sztirol) Akrilát 

Kötési rendszer Fizikai száradás 

Állag Paszta 

Sűrűség* Kb. 1,50 g/ml 

Teljes szárazanyagtartalom Kb. 78% 

Nyitott idő (23°C, 55% RH)* Max. 30 perc 

Száradási idő (23°C, 55% RH)* Kb. 12 óra 

Hőállóság** -20°C – +80°C  

Alkalmazási hőmérséklet* +5°C – +30°C 

Kiadósság* 500 – 600 g/m2 

 * ezek az értékek változhatnak környezeti tényezőktől, pl. hőmérséklettől, nedvességtől és a hordozófelületek típusától függően 
 ** Teljes kötést követő állapotában 

 
Termék leírása: 
A 22A Parafaragasztó egy használatra kész, 
diszperziós ragasztópaszta beltéri parafa fal- és 
padlóburkolatok ragasztására. 
 
Jellemzők: 
- Használatra kész 

- Magas ragasztóerő 

- Flexibilis 

- Vízálló 

- Nem gyúlékony 

 

Alkalmazások: 
- Parafa fal- és padlóburkolatok ragasztása 
- Parafa tekercs ragasztása mint szigetelő hátlap 
 
Csomagolás: 
Szín: barna 
Kiszerelés: 1 kg műanyag edény, 5 kg vödör 
 
Eltarthatóság és tárolás: 
Száraz, hűvös helyen, +5°C és +25°C között 
bontatlan csomagolásban tárolva, felhasználható a 
gyártást követő 12 hónapon belül. 
 
Alapfelületek: 
Alkalmazható nedvszívó alapfelület esetén, úgymint 
kő, beton, stukkó, fa, stb. 

A ragasztandó felület legyen sima, tiszta, száraz, zsír-
és pormentes. Erősen nedvszívó felület előkezelése 
javasolt mélyalapozó segítségével. 
Előzetes kompatibilitási teszt elvégzése javasolt 
minden alapfelület esetében. 
 
Alkalmazás: 
Hordja fel a ragasztót a felületre fogazott ragasztóvas 
(3-5 mm) segítségével. Ne vigyen fel több 
ragasztóanyagot, mint amennyit 10 percen belül le 
tud burkolni. Hengerelje vagy határozottan préselje a 
parafát a felülethez. 10 perc után hengerelje vagy 
préselje a széleket alaposan. 
Tisztítás friss állapotában víz segítségével, kötés után 
mechanikusan. 
Javítás saját anyagával. 
 
Munkavédelmi javaslat: 
A szokásos munkahigiéniai előírások betartása.  
 
Megjegyzés: 
A parafa burkolatot 24 órával a burkolás előtt vegy ki 
a csomagolásból, hogy akklimatizálódhasson. 
A felület legyen legalább 15°C hőmérsékletű. 
Ne burkoljon magas nedvességtartalmú aljzatra. 
Tovább kezelés, lakkozás 48 óra után. 
Alkalmazás előtt egyeztessen a parafa szállítójával, 
hogy ragasztható vizesbázisú ragasztóval. 
Ne hígítsa a ragasztót.
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