
WOOD H100 PROJECT
ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΞΥΛΙΝΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ

ΚΥΡΙΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

* Οι χρόνοι αυτοί έχουν προσδιοριστεί σε συνθήκες + 23° C και 50 % 

σχετικής υγρασίας σε κανονικά απορροφητικά υποστρώματα. 

• Χωρίς διαλυτές και σιλικόνη

• Καλή δομή/σώμα 

• Ασφαλής και ομοιογενής εφαρμογή

• Δεν περιέχει νερό – δε φουσκώνει το ξύλο

• Παραμένει ελαστική – ανθίσταται στο φούσκωμα

• Άοσμη

• Έτοιμη προς χρήση – δε χρειάζεται ανάμειξη

• Ευκολία εφαρμογής 

• Οικονομική

ΧΡΗΣΕΙΣ

Η WOOD H100 PROJECT είναι ενός συστατικού κόλλα για

παρκέ χωρίς διαλύτες, κατάλληλη για:

Ξύλινες επιστρώσεις:

• Μωσαϊκό παρκέ

• Πολυστρωματικό προ-γυαλισμένο παρκέ

• Πάνω σε τσιμεντοκονίες

• Πάνω σε κονίες Θεϊκού Ασβεστίου

• Κονίες φτιαγμένες από κατάλληλα αδρανή

Σύνθεση/ χρώμα
Υβριδική κόλλα

Μπεζ 

Ανοικτός χρόνος 

εφαρμογής*
40 λεπτά

Βατότητα* 24 ώρες

Χρόνος 

ωρίμανσης* 
Από 24 έως 48 ώρες

Κατανάλωση Από 850 έως 1350 g/m² 

Συσκευασία 

Πλαστικός κουβάς 14 kg

περιέχει που 2 σάκους των 7kg

Πλαστικός κουβάς των 17 kg 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣΕΦΑΡΜΟΓΕΣ



ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ BOSTIK

Smart Help 801 1131 140

Από 850 έως 1350 g/m² 

Έως και 18 μήνες για την συσκευασία των 14 κιλών και 12 μήνες για 

τη συσκευασία των 17 κιλών στην αρχική μη ανοιγμένη συσκευασία 
που έχει αποθηκευτεί σε θερμοκρασίες από +10°C έως +30°C. Είναι 

ευαίσθητη στον παγετό. 

Εργαλεία και φρέσκοι λεκέδες καθαρίζονται με methylethyl ketone 

(MEK).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Η προετοιμασία του υποστρώματος πρέπει να γίνεται σύμφωνα με

τις προδιαγραφές του κτηρίου.

Τα υποστρώματά πρέπει να είναι ισχυρά, επίπεδα, λεία, διαρκώς

και ικανοποιητικά στεγνά, και απαλλαγμένα από επαλείμματα

παλαιάς κόλλας, σκόνης, λιπαρών ουσιών ή άλλων μη συμβατών

υλικών.

Όταν επικαλύπτετε άλλα υλικά, βεβαιωθείτε πως είναι καλά

συγκολλημένα και καθαρά.

Το υπόστρωμα πρέπει να συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές του

προτύπου DIN 18356, π.χ. πρέπει να είναι επίπεδο, διαρκώς

στεγνό, καθαρό, απαλλαγμένο ρωγμών, να έχει ικανοποιητικές

αντοχές σε εφελκυσμό και πίεση, και να έχει προετοιμαστεί σωστά

για είναι έτοιμο να καλυφθεί

Τσιμεντοκονίες (ZE) για άμεση συγκόλληση:

Τρίψτε και καθαρίστε προσεκτικά την τσιμεντοκονία με τη χρήση

επαγγελματικής ηλεκτρικής σκούπας.

Μη χρησιμοποιείτε αστάρι, αν αυτό δεν απαιτείται.

Κονίες Θεϊκού Ασβεστίου (CAF) για άμεση συγκόλληση: Τρίψτε την

κονία σύμφωνα με τις τρέχουσες προδιαγραφές του πρωτοκόλλου

BEB και καθαρίστε προσεκτικά με τη χρήση επαγγελματικής

ηλεκτρικής σκούπας

Μη χρησιμοποιείτε αστάρι, αν αυτό δεν απαιτείται.

Ασφαλτική κονία (GE) για άμεση συγκόλληση:

Καθαρίστε προσεκτικά τη νέα, τριμμένη κονία με τη χρήση

επαγγελματικής ηλεκτρικής σκούπας.

Μη χρησιμοποιείτε αστάρι, αν αυτό δεν απαιτείται.

Εφαρμόστε το αστάρι HYTEC E730 XTREM σε παλαιές

ασφαλτικές κονίες (GE) και, στη συνέχεια, προχωρήστε σε επίπαση

χαλαζιακής άμμου, όσοτο αστάρι είναι ακόμα νωπό. Αν το

υπόστρωμα δεν είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές DIN 18202,

"Tolerances in Building Construction", πρέπει να επεξεργαστεί με τα

κατάλληλα αστάρια της Bostik συνοδευόμενα από τα κατάλληλα

αδρανή.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Χρησιμοποιήστε την κατάλληλη οδοντωτή σπάτουλα για να

εφαρμόστε τη WOOD H100 PROJECT-P ομοιόμορφα στο

υπόστρωμα, τοποθετήστε αμέσως τα κομμάτια παρκέ πάνω στη

κόλλα και κτυπήστε τα για να πάρουν τη σωστή τους θέση.

Καθαρίστε αμέσως πιθανά υπολείμματα κόλλας από το παρκέ με τη

χρήση πανιού μικρό-ίνας. Ακολουθείστε τις οδηγίες που δίνονται

από τον παράγωγό του παρκέ, προσέχοντας ιδιαιτέρως τις οδηγίες

κουμπώματος και τις απαιτήσεις συγκόλλησης που προδιαγράφει.

Μέγεθος δοντιών σπάτουλας που συστήνονται:

▪ Μωσαϊκό παρκέ και προ-γυαλισμένο παρκέ 2 στρώσεων (8 mm 

πάχος, μικρότερο των 40 cm μήκους): B2

▪ Σανίδες προ-γυαλισμένου παρκέ 2 στρώσεων μικρού μήκους 

(μέγιστο 100 cm): B3 – B5

▪ Σανίδες προ-γυαλισμένου παρκέ  μεγάλου μήκους (μέγιστο 225 

cm), σανίδες προ-γυαλισμένου παρκέ 3 στρώσεων μεγάλου 

μήκους (μέγιστο 225 cm). Τέτοια μεγάλα κομμάτια παρκέ θα 

πρέπει να πιέζονται με βάρος στα κατάλληλα σημεία μετά την 

εφαρμογή και κατά τη διάρκεια ωρίμανσης της κόλλας, αν κριθεί 

αναγκαίο: B5 – B11

Το μέγεθος δοντιών που αναφέρεται πιο πάνω είναι ενδεικτικό. Η 

τελική επιλογή θα βασιστεί στις συνθήκες του εργοταξίου και θα 

εξαρτηθεί από το πόσο επίπεδο και λείο είναι το υπόστρωμα, το 

φάρδος των σανίδων του παρκέ και τη μορφολογία της κάτω 

πλευρά της σανίδας. Σε κάθε περίπτωση, βεβαιωθείτε πως 

επιτυγχάνετε ικανοποιητική κάλυψη με κόλλα της κάτω πλευράς της 

σανίδας του παρκέ. 

Code UC PCB GENCOD

30616179 17kg 1 4008373130948

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευθείτε το 

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας στη διεύθυνση: 

https://bostiksds.thewercs.com/default.aspx

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

https://bostiksds.thewercs.com/default.aspx

