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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
Η TEMPO PARQUET είλαη πδαηνδηαιπηή θόιια βάζεσο PVAC, 

ελόο ζπζηαηηθνύ γηα μύιηλα δάπεδα. Πξνζθέξεη κεγάιε δύλακε 

ζπγθόιιεζεο ρσξίο δνθίδεο θαη θαξθηά, κεγάιε απόδνζε θαη 

αληνρή ζηε ζεξκνθξαζία θαη πγξαζία. 

ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ 

 Μεγάιε δύλακε ζπγθόιιεζεο ρσξίο δνθίδεο θαη θαξθηά 

 Μεγάιε απόδνζε 

 Αληνρή ζηε ζεξκνθξαζία θαη πγξαζία 

 Γελ πεξηέρεη δηαιύηεο 

 Οηθνλνκία 
 
ΔΦΑΡΜΟΓΔ 

 Καηάιιειε γηα ζηεξεώζεηο - ζπγθνιιήζεηο μύιηλσλ ζαλίδσλ 
κηθξνύ θαη κεγάινπ κεγέζνπο θαη παξθέ όισλ ησλ ηύπσλ 
(καζίθ, laminate θιπ.) πάλσ ζε ηζηκεληνεηδή δάπεδα, ζε 
μύιηλα δάπεδα, θεξακηθά πιαθίδηα, κάξκαξν, κσζατθό θιπ.  

 
ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΖ 
Πξνεηνηκαζία επηθαλεηώλ 

1. Βεβαησζείηε όηη νη ρώξνη έρνπλ παξάζπξα θαη θάζεο 
θνπθσκάησλ θαη όια ηα θαηάιιεια θιεηζίκαηα.  

2. Η πγξαζία πεξηβάιινληνο δελ πξέπεη λα μεπεξλάεη ην 40% - 
50% θαη ε ζεξκνθξαζία λα είλαη 10

0
C - 30

0
C. Σε 

ζεξκνθξαζίεο θάησ ησλ 10
0
C δελ ζπληζηάηαη ε ηνπνζέηεζε 

παξθέ. 
3. Η πγξαζία ηνπ ππνζηξώκαηνο πξέπεη λα είλαη εληόο ησλ 

ηζρπόλησλ θαλνληζκώλ. 
4. Αλ ππάξρεη θίλδπλνο αλεξρόκελεο πγξαζίαο είλαη απαξαίηεηε 

ε ηνπνζέηεζε θξάγκαηνο πδξαηκώλ πξηλ ηελ πξνεηνηκαζία 
γεκίζκαηνο ηνπ δαπέδνπ (EPOXITE DUR). 

5. Δπηρξίζκαηα θαη κεξεκέηηα ζε ηνίρνπο θαη ηαβάληα πξέπεη λα 
είλαη ζηεγλά. 

6. Σε πεξηπηώζεηο ελδνδαπέδηαο ζέξκαλζεο πξέπεη λα 
πξνεγεζεί ε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο γηα δύν εβδνκάδεο. 

7. Η πγξαζία ηνπ μύινπ πξέπεη λα είλαη ζύκθσλα κε ηηο 
πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 
 

Τζιμενηοειδή υποζηρώμαηα 

1. Πξέπεη λα είλαη ζηεγλά, επίπεδα, θαη κε κεραληθέο αληνρέο. 
2. Η επηθάλεηα πξέπεη λα είλαη απαιιαγκέλε από ζθόλε, ζαζξά, 

κπνγηέο, ππνιείκκαηα ιαδηνύ θαη γξάζνπ. 
3. Δθαξκόζηε PRIMER PU 900 ή EPOXITE DUR γηα 

ζηαζεξνπνίεζε θαη ηζρπξνπνίεζε ηνπ ππνζηξώκαηνο. 

4. Αλώκαιεο θαη κε επίπεδεο επηθάλεηεο πξέπεη λα 
εμνκαιύλνληαη κε ηελ εθαξκνγή απηνεπηπεδνύκελσλ πιηθώλ. 
Η ηνπνζέηεζε ηνπ δαπέδνπ πξέπεη λα γίλεη κόλν όηαλ ην 
απηνεπηπεδνύκελν έρεη ζηεγλώζεη εληειώο. 

5. Γηα ηζηκεληνεηδή θνληάκαηα ηνπνζεηεκέλα πάλσ ζε 
ειαθξνκπεηόλ ή ζε εδαθόπιαθα πξέπεη λα πξνεγεζεί ην 
θαηάιιειν θξάγκα πδξαηκώλ (EPOXITE DUR). 

 

Υπόζηρωμα από κεραμικά πλακίδια, μάρμαρο κλπ. 

1. Πξέπεη λα είλαη ζηεγλό, απαιιαγκέλν από ζθόλε, ζαζξά, 
κπνγηέο, ππνιείκκαηα ιαδηνύ θαη γξάζνπ. 

2. Βεβαησζείηε όηη ηα πιαθίδηα / κάξκαξα είλαη ζηαζεξά 
θνιιεκέλα ζηε ζέζε ηνπο. 

3. Δθαξκόζηε ην εηδηθό PRIMER ADHESIL ζε γπαιηζηεξέο 
επηθάλεηεο γηα βειηίσζε πξόζθπζεο ηεο θόιιαο. 

 

Ξύλινα υποζηρώμαηα 

1. Βεβαησζείηε όηη νη ζαλίδεο είλαη ζηαζεξά θνιιεκέλεο ζην 
ππόζηξσκα. 

2. Απνκαθξύλεηε θάζε είδνο βεξληθηνύ, θεξηνύ ή άιινπ 
ζπληεξεηηθνύ κε εηδηθό ηξηβείν ή κε δηαβξσηηθό STRIPP N 
CLEAN κέρξη λα εκθαληζηεί ην θαζαξό μύιν. 

3. Καζαξίζηε θαιά ηελ επηθάλεηα κε ειεθηξηθή ζθνύπα θαη ζηε 
ζπλέρεηα κε βξεγκέλν παλί. Μόιηο ε επηθάλεηα ζηεγλώζεη 
εληειώο κπνξείηε λα πξνρσξήζεηε ζηε ζπγθόιιεζε.  

 

Δθαξκνγή 

1. Αλαθαηέςηε θαιά ηελ θόιια πξηλ από ηε ρξήζε. 
2. Αθήζηε πεξηκεηξηθά αξκό δηαζηνιήο από ηνπο ηνίρνπο 1cm. 

Τν θελό απηό ζα θαιπθζεί από ην ζνβαηεπί πνπ ζα ζηεξίμεηε 
ζηνλ ηνίρν. 

3. Δθαξκόζηε ηελ θόιια νκνηόκνξθα ζην ππόζηξσκα κε 
νδνλησηή ζπάηνπια γηα μύιν μεθηλώληαο από κία γσλία ηνπ 
ρώξνπ. 

4. Απιώλεηε πάληα ηελ θόιια αλά ηεηξαγσληθό κέηξν. 
5. Τνπνζεηήζηε ην παξθέην πάλσ ζηελ απισκέλε θόιια 

εθαξκόδνληαο ειαθξά πίεζε. 
6. Δθαξκόζηε ην επόκελν παξθέην 3-5 cm καθξηά θαη ζύξεηε ην 

κέρξη λα αθνπκπήζεη ζην δηπιαλό ηνπ. 
7. Μελ παηάηε ζηε θξεζθνθνιιεκέλε επηθάλεηα γηαηί ηα μύια 

κπνξεί λα θύγνπλ από ηε ζέζε ηνπο όζν ε θόιια είλαη λσπή. 
8. Τελ επόκελε κέξα κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην πάησκα 

γηα ειαθξά θπθινθνξία πεδώλ. 
9. Αλ απαηηείηαη γπάιηζκα κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κεηά από 

5 κέξεο αλάινγα κε ηε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο. Παξόια 
απηά ζπληζηάηαη ε πάξνδνο 7-8 εκεξώλ ώζηε ην παξθέ λα 
έρεη ζηαζεξνπνηεζεί εληειώο. 

10. Κιείλεηε πάληα ηα δνρεία πνιύ θαιά κεηά ηε ρξήζε. 
 

ΚΑΘΑΡΗΜΟ  

Καζαξίδνπκε επηπιένλ πιηθό θαη εξγαιεία κε λεξό θαη ζαπνύλη 

όζν ε θόιια είλαη λσπή. Όηαλ ε θόιια ζθιεξύλεη κπνξεί λα 

απνκαθξπλζεί κε κεραληθά κέζα. 

ΑΠΟΓΟΖ 

1 - 3 m
2
/Kg ζε νκαιό ππόζηξσκα 
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ΤΚΔΤΑΗΑ ΚΩΓΗΚΟ  BARCODE 

Γνρείν 5Kg 01040  5204094010371 

Γνρείν 14kg 01041  5204094010388 

 

TEXNIKA XAΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 
Μνξθή: Κξεκώδεο πάζηα 

Υξώκα: Μπεδ 

Οζκή: Διαθξά ραξαθηεξηζηηθή 

Βάζε: PVAC 

Ημώδεο: 300000-350000 mpas 25
0
C BROOKFIELD 

Eηδηθό Βάξνο: 1200-1300 kg/m
3 
25

0
C 

PH: 4-6 

Γηαιπηόηεο: Σε λεξό 

Δπθιεθηηθόηεο: Όρη εύθιεθην 

Αξρηθή ζπγθόιιεζε: 1 -2 ώξεο 

Αλνηρηόο ρξόλνο: 15 - 30 ιεπηά ζε  ζεξκνθξαζία 18-23
0
C 

Πιήξεο ζθιήξπλζε: 24 ώξεο* έσο 90% (ε ζθιήξπλζε 

ζπλερίδεηαη γηα 7 κέξεο) 

Γπάιηζκα: 5 κέξεο* 

πξξίθλσζε: Μηθξή 

Αληνρή ζηε γήξαλζε: Άξηζηε 

* Οη παξαπάλσ ηηκέο κπνξεί λα δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηε 

ζεξκνθξαζία θαη ηελ πγξαζία πεξηβάιινληνο.  

 
ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ  

Τα δνρεία πξέπεη λα απνζεθεύνληαη ζε ζηεγλνύο θαη δξνζεξνύο 

ρώξνπο ζε Θεξκνθξαζία 5
0
C

 
- 35

0
C, καθξηά από πεγέο 

αλάθιεμεο. Πξνζηαηέςηε ηα δνρεία από ηελ πγξαζία θαη άκεζε 

έθζεζε ζην ειηαθό θσο. 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ  ΕΩΖ 

Υπό ηηο ζπλζήθεο ηεο απνζήθεπζεο 12 κήλεο από ηελ 

εκεξνκελία παξαγσγήο. Τν πξντόλ πξέπεη λα παξακείλεη ζηα 

απζεληηθά, κε-αλνηγκέλα δνρεία, θέξνληαο ηνλ αξηζκό 

παξαγσγήο.  

ΤΚΔΤΑΗΑ 
Γνρεία 5kg, 14kg 

 
ΟΓΖΓΗΔ ΤΓΗΔΗΝΖ, ΑΦΑΛΔΗΑ & ΠΡΟΣΑΗΑ 
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 
 
EUH208: Πεξηέρεη κίγκα ησλ: 5-ρισξν-2-κεζπιν-4-ηζνζεηαδνιηλ-

3-όλε [EC no. 247-500-7] θαη 2-κεζπιν-2H-ηζνζεηαδνι-3-όλε [EC 

no. 220-239-6] (3:1). Μπνξεί λα πξνθαιέζεη αιιεξγηθή αληίδξαζε 

EUH210: Γειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο παξέρεηαη εθόζνλ 

δεηεζεί. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη νη νδεγίεο πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζε απηό ην ηερληθό θπιιάδην βαζίδνληαη 
ζηε καθξόρξνλε γλώζε θαη εκπεηξία καο από ηηο εθαξκνγέο 
πιηθώλ θαη ηελ έξεπλα θαη ηηο δνθηκέο ηνπ ηκήκαηνο έξεπλαο 
θαη αλάπηπμεο. Λακβάλνληαο ππ’ όςηλ ηνπο παξάγνληεο θαη 
ηηο ζπλζήθεο πνπ κπνξνύλ λα επεξεάζνπλ ηελ εθαξκνγή 
ησλ ρεκηθώλ πξντόλησλ, νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο δελ 
απαιιάζζνπλ ηνλ ηειηθό ρξήζηε από ηελ επζύλε – 
ππνρξέσζε δνθηκήο θαηαιιειόηεηαο ηνπ πξντόληνο, ν 
νπνίνο θαη θέξεη απνθιεηζηηθά ηελ επζύλε εθαξκνγήο. 
Δίκαζηε κόλν ππεύζπλνη γηα ηα πξντόληα καο λα είλαη 
απαιιαγκέλα από ειαηηώκαηα θαη ζηαζεξήο πνηόηεηαο.  Οη 
ρξήζηεο είλαη ππεύζπλνη γηα ηε ζπκκόξθσζε κε ηελ ηνπηθή 
λνκνζεζία θαη γηα ηε ιήςε ησλ απαηηνύκελσλ εγθξίζεσλ ή 
εμνπζηνδνηήζεσλ. Ζ έθδνζε ηνπ παξόληνο ηερληθνύ 
θπιιαδίνπ αθπξώλεη θάζε άιιε πξνεγνύκελε έθδνζε γηα ην 
ίδην πξντόλ.    

 
 


