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PK Profi Seal SMP 
HYBRYDOWY USZCZELNIACZ DO PARKIETU 

 

 

KARTA TECHNICZNA 

HF23 
 

KLUCZOWE KORZYŚCI 

- Nie zawiera silikonu i rozpuszczalnika 

- Niski skurcz 

- Doskonała przyczepność 

- Dostępny w popularnych kolorach drewna 
 

OPIS PRODUKTU 

PK Profi Seal SMP jest hybrydowym uszczelniaczem do 

parkietu. Utwardza się pod wpływem wilgoci, tworząc 

elastyczne uszczelnienie. Po utwardzeniu może być 

szlifowany, a następnie malowany. 

 

ZASTOSOWANIE 

Do wypełniania ubytków, złączy, szpar i szczelin w 

parkietach, mozaikach parkietowych i innych typach podłóg 

drewnianych oraz do uszczelniania szczelin pomiędzy 

deskami podłogowymi, listwami przypodłogowymi a ścianą. 

 

DANE TECHNICZNE 

Baza hybrydowa 

Kolor 
wenge, ciemny i jasny 
buk, dąb, klon 

Ściekanie <2 mm (utwardzony) 

Gęstość 1,6 g/cm3 

Skurcz < -3% 

Twardość Shore’a około 45 

Czas utwardzenia 
Kolejne prace możliwe są 
po 24 godzinach 

Zdolność do 
odkształceń 

Maksymalnie 10% (w 
zależności od szerokości 
złącza) 

Odporność 
temperaturowa 

-30°C do +80°C 

Temperatura pracy +5°C do +35°C 

 

RODZAJE POWIERZCHNI  

Drewno i materiały drewnopochodne. 

 

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI 

Łączone powierzchnie muszą być suche, czyste, wolne od 

tłuszczu, kurzu oraz substancji antyadhezyjnych. Podłoże 

nie może zawierać bitumu czy smoły. Głębokie szczeliny 

należy wypełnić sznurem dylatacyjnym. Jeśli to konieczne, 

należy zabezpieczyć krawędzie taśmą malarską. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPOSÓB UŻYCIA 

Zdjąć aplikator, naciąć końcówkę tuny, ponownie nałożyć 

aplikator i naciąć go pod kątem na szerokość 

odpowiadającą szerokości spoiny. Przed uformowaniem 

naskórka fugę wygładzić przy użyciu wody z niewielką 

ilością mydła. Niezwłocznie usunąć taśmę zabezpieczającą. 

 

NARZĘDZIA 

Szpachelka, pistolet ręczny 

 

CZYSZCZENIE 

Świeże plamy oraz zanieczyszczone narzędzia należy 

oczyścić uniwersalnymi ściereczkami czyszczącymi HANDY 

WIPES. Utwardzone pozostałości należy usunąć 

mechanicznie. 

 

ZUŻYCIE 

Przy przekroju szczeliny 5x5 mm pojemność kartusza 

wystarczy na około 12 mb fugi. Aby obliczyć zużycie należy 

podzielić objętość kartusza w [ml] przez iloczyn szerokości 

i głębokości spoiny w [mm] – uzyskuje się wówczas 

wydajność w [mb]. 

 

UWAGI 

Należy przestrzegać zaleceń producenta parkietu. 

Należy zapoznać się z danymi zawartymi na etykiecie i w 

karcie bezpieczeństwa produktu. 

 

OKRES TRWAŁOŚCI 

12 miesięcy od daty produkcji w oryginalnie zamkniętym 

opakowaniu. Przechowywać w temperaturze powyżej +5°C. 

Chronić przed przemrożeniem. 
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DOSTĘPNE OPAKOWANIA 

ART. NR OPAKOWANIA 

30131031 290 ml, wenge 

30131034 290 ml, ciemny buk 

30131035 290 ml, jasny buk 

30131036 290 ml, dąb 

30131037 290 ml, klon 

 

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE 

- HANDY WIPES 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach 

papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i 
doświadczeniu. Bostik nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek pomyłki czy 

nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które 

wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Bostik 

zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w formulacjach produktów. 

Przed aplikacją użytkownik powinien zapoznać się z treścią tego dokumentu i 
dokumentów z nim powiązanych. Ponadto użytkownik powinien przeprowadzić 

test i ocenić przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania. Sposób 

aplikacji, warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu są poza 

naszą wiedzą i kontrolą, wskutek czego pozostają poza odpowiedzialnością 
Bostik. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi warunkami sprzedaży Bostik. Informacje zawarte w aktualnej 

karcie technicznej produktu są podane w dobrej wierze i nie mają charakteru 

wyczerpującego. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POMOC TECHNICZNA 

+48 61  896 17 40 

http://www.bostik.pl/
https://www.bostik.com/poland/pl/catalog/product/construction/emea/poland/product-bostik-handy-wipes-150/

