Silovil D98
Klej szybkowiążący na bazie dyspersji wodnej do klejenia parkietu.
Grupa Kerakoll
Kerakoll Polska Spó³ka z o.o.
ul. Katowicka 128
95-030 Rzgów
Polska
Tel: (48)(42)2251700
Fax: (48)(42)2251701
E: info@kerakoll.pl
W: www.slctechnology.com

ZASTOSOWANIE
Spoiwo o szybkim wiązaniu nie zawierające rozpuszczalników, do klejenia
podłóg z parkietu mozaikowego, parkietu przemysłowego, lamparkietu i
parkietu masywnego na nasiąkliwe podłoża cementowe i drewniane.
Nie jest wskazany do klejenia parkietu gotowego i parkietu masywnego z
drewna bardzo unerwionego (np. klon, jesion, buk).
Klejenie produktem Silovil D98 odpowiada wymogom normy DIN 281.
Odporny na rolki krzeseł biurowych (DIN 68131).
ogrzewanych.
WŁAŚCIWOŚCI
Kolor:
Baza chemiczna:
Czyszczenie:
Rozprowadzenie:

Zalecany do podłóg

Instrukcje bezpieczeństwa:

jasny lub ciemny.
żywica syntetyczna dyspersyjna.
wodą, dopóki klej jest świeży.
tylko na podłoże za pomocą zębatej
szpachelki. Odpowiednio dobrać
uzębienie szpachelki, aby zapewnić
dokładne przyklejenie parkietu.
Do parkietu lamelowego: szpachelka
SLC nr 2.
Do parkietu przemysłowego,
lamparkietu, parkietu masywnego i
gotowego: szpachelka SLC nr 4.
do parkietu lamelowego: ok. 500800g/m².
Do parkietu przemysłowego,
lamparkietu, parkietu masywnego i
gotowego: ok. 700-1000g/m².
ok. 30min, w zależności od ilości
stosowanego produktu.
odporność końcowa osiągana jest po
upływie ok. 24-48 godz.
Szlifowanie i lakierowanie parkietu
może być przeprowadzane dopiero po
ułożeniu się drewna.
nie niższa niż +10°C.
nie niższa niż +5°C. Chronić przed
mrozem.
ok. 12 miesięcy w temperaturze
pokojowej.
brak, produkt niepalny.

Opakowanie:

wiadra plastikowe 22kg.

Wydajność:

Czas klejenia:
Czas wiązania:

Temperatura pracy:
Temperatura przechowywania:
Czas przechowywania:

PODŁOŻE
Podłoże musi być nasiąkliwe, gładkie, stale suche, mocne, bez pęknięć,
czyste, pozbawione substancji utrudniających przyczepność produktu.
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Do wygładzenia nierówności lub do podłoży cementowych zbyt
chropowatych zalecamy położenie warstwy o grubości co najmniej 3mm
produktu Silodur lub Silorapid 120.
Podłoża zbyt nasiąkliwe lub pylące gruntować za pomocą produktu Primer
AD lub DG3.
Podłogi ogrzewane przygotowywać zawsze za pomocą Primer AD lub
DG3.
Zwrócić uwagę na proporcje rozcieńczania i na czasy schnięcia produktów
używanych do przygotowywania podłoża.

SPOSÓB UŻYCIA
Szpachlować jednolicie na podłoże odpowiednią szpachelką zębatą i zwracać uwagę, aby dobrze
wmieszać ewentualne resztki pyłu.
Nakładać klej na nieduże powierzchnie tak, aby kłaść parkiet na jeszcze świeży klej. Przyciskać
Grupa Kerakoll
mocno parkiet, aby dokładnie przywierał do warstwy kleju.
Kerakoll Polska
Spó³ka zodpowiednią
o.o.
Zachować
przestrzeń wzdłuż ścian na rozszerzenie się drewna. Unikać klejenia wzdłuż
ul. Katowicka 128
boków elementów parkietu.
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Inne warunki klimatyczne otoczenia wpływają na zmianę tych czasów.

Nie stosować w temperaturze niższej niż +10°C i wilgotności względnej powietrza wyższej niż 75%.
Przy niskich temperaturach klej i parkiet muszą być przystosowane do warunków pomieszczenia w
którym przystępuje się do klejenia.
Do klejenia na asfalcie lanym lub warstwach podłogowych z anhydrytu zalecamy Gutoid PARKETT
S1, Gutoid PARKETT S11 lub Silovil L34, Silovil 3000.
Silovil D98 może być używany do klejenia parkietu o małym formacie.
Na podłoża z anhydrytu zagruntowane produktem Primer CS lub DG3.
Do klejenia lamparkietu z drewna buku, klonu i jesionu lub z innego drewna szybko wchłaniającego
wilgoć lub drewna unerwionego zaleca się Silovil L34 lub Silovil 3000.
Poza tymi informacjami należy przestrzegać instrukcji dotyczących sposobu użycia zalecanych przez
producentów parkietów i obowiązujących informatorów technicznych innych wymienionych produktów.
W celu uzyskania informacji dotyczących nie wspomnianych opisów użycia lub dodatkowych
wyjaśnień kontaktować się z Serwisem Obsługi Technicznej +48 42 225 17 00.
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed użyciem sprawdzić w informatorze technicznym dane dotyczące bezpieczeństwa.
Podczas użycia postępować zgodnie z obowiązującymi normami i instrukcjami bezpieczeństwa.
Zaleca się dokładne wietrzenie pomieszczeń i użycie kremu ochronnego do rąk.

TEN INFORMATOR UNIEWAŻNIA I ZASTĘPUJE POPRZEDNI.
Pomimo, iż powyższe informacje są owocem naszej wieloletniej praktyki, mają one znaczenie ogólne. Poszczególne przypadki
muszą być poddane próbie praktycznej przez użytkownika, który przyjmuje na siebie odpowiedzialność za końcowy rezultat
pracy.

