
HPA180
SMP ESASlı PArkE YAPıştırıcıSı

ÜrÜn Tanımı
Bostik HPA180, her türlü parkenin ve ahşap türünün (gürgen, 
kayın, huş, bambu vb), şerit ve mozaik parkelerin, hassas 
döşeme tahtalarının, yoğunlaştırılmış ahşapların, emici ve 
emici olmayan yüzeyler üzerine yapıştırılmasında kullanılan, 
tek komponentli, kullanıma hazır, genel kullanım amaçlı, 
SMP esaslı, üstün performanslı parke yapıştırıcısıdır.
 
Kullanıldığı Yerler
- Islak mekânlarda (banyo,mutfak, yüzme havuzu vb. tik 
ağacı yapıştırılmasında),
- İç ve dış mekânlarda (teras),
- Beton, kum / çimento şapları, anhidrit şaplarda,
- Düzgünleştirilmiş alt zeminlerde,
- Zemine uygulanan kontrplaklar ve ahşap materyallerden 
oluşan alt zeminlerde.

ÖzellİKler
- Neme dayanıklıdır (örneğin, ıslak bölgelere temas eden tik 
ağacının yapıştırılmasında).
- Bekleme süresine gerek yoktur.
- Su içermez, bu nedenle ahşapta şişme gibi hasar verici 
etkilere neden olmaz.
- Solvent ve isosiyanat içermez.
- Çevre Dostudur. A+ = Çok Düşük Emisyon Sınıfındadır.
- Yerden ısıtma ve soğutma sistemleri için uygundur.
- -40°C ile +120°C arasındaki sıcaklıklarda kalıcı olarak 
elastiktir.
- Yüksek yapışma gücüne sahiptir.
- Parke zemin üzerindeki yapışkan kalıntıları kolayca 
çıkarılabilir.
- Basınç ya da uzamadan sonra ilk elastikiyetini korur.
- Metal döşemeler üzerinde korozyona neden olmaz.
- Darbe sesi etkisini önemli ölçüde azaltır.
- Egzotik ahşaplar için idealdir.

açıklamalar
- Parkeleri kuru yerde muhafaza ediniz.
- Bağıl nem %65’in üzerindeyse parke döşeme uygulaması 
yapmayınız.
- Yerden ısıtma sistemleri mevcut yönetmeliklere uygun 
olmak zorundadır. 
- Montajdan 48 saat önce ısıtmayı kapatın. Zemini 
döşedikten sonra en az 1 hafta bekledikten sonra ısıtmayı 
açın ve yavaş yavaş artırın.
- SMP esaslı yapıştırıcı çok yapışkandır, kullanmadan önce 
eldiven takmanızı öneririz.
- Uygun Ahşap Parke Ölçüleri:
- Masif Ahşap Parkeler : En fazla 180 mm. genişlikler ve ve en 
fazla 23 mm. kalınlıklar için.
- İşlenmiş/ Çok Katmanlı Parkeler : Tüm genişlikler ve 
kalınlıklar için.

uYgulama Öncesı HazırlıK
- Uygulama yapılacak zemin sağlam, düz, pürüzsüz, kuru ve 
önceki yapıştırıcı kalıntıları, kalıp yağı, toz, yağ veya diğer 
kirliliğe neden olan maddelerden arındırılmış olmalıdır. 
- Var olan zemin döşemelerinin üzerine kaplama yaparken, 

döşemelerin sıkıca sabitlenmiş ve temiz olduğu kontrol 
edilmelidir. 
- Kir, cila, yağ ve benzeri kirlenmeye neden olan maddeleri 
temizlenmelidir. 
- Daha detaylı bir alt zemin hazırlığı gerektiğinde, uygun 
Bostik astarları ile çok emici olan yüzeyler sarfiyatı azaltmak 
ve homojen dengeli bir emiciliğe sahip alt zemin elde etmek 
için astarlanmalıdır.
- Uygulama yüzeyinde yeterli nemsizlik sağlanmalıdır, aksi 
takdirde Eponal 336 Nem Bariyeri ile astarlanmalıdır.
- Yapıştırıcıyı uygulamadan önce mutlaka astarların ve alt 
tabakanın iyice kuruduğundan emin olun.

uYgulama
- Uygulama yapılacak alanın tamamına bir 69 nolu Pajarito 
dişli mala yardımıyla düz bir kat uygulayın. Beklemeye gerek 
yoktur. Anhidrit şapların üzerine astar uygulamaya gerek 
yoktur. 
- Ahşap zemin kaplamasını hemen gerekli konuma getirin 
ve iyi bir yapışma sağlamak için tüm yüzeyin üzerine sertçe 
bastırın (ya da üzerinden ruloyla geçin).
- Deformasyona uğramış döşeme tahtalarının üzerine 
ağırlık konmalı ve tamamen düzelene kadar o pozisyon 
korunmalıdır.
- Takozlar kullanarak parke ile duvar arasına 8 mm’lik bir 
boşluk bırakın. Kurulumdan sonra takozları hemen çıkarın. 
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akıllı aVanTaJlar

- Neme dayanıklıdır
- Yüksek yapışma gücüne sahiptir
- Egzotik ahşaplar için idealdir

TeKnİK Verİler

Renk Açık kahverengi

Bekleme Süresi Yok

Çalışma Süresi +23°C’de yaklaşık 50 dakika

Trafiğe Açılma Süresi Min. 12 saat

Tam Kürlenme Min. 48 saat

Uygulama İçin Ortam 
Sıcaklığı +10°C ile +30°C arası

Uygulama Yüzey Sıcaklığı +10°C ile +30°C arası

Kürlenme Sonrası Dayanım -40°C ile +120°C arası

Ahşap Parke İçin Min. 48 saat sonra 
zımparalama ve vernikleme

Teknik bilgiler +23°C hava sıcaklığına ve 50% rölatif hava 
nemi oranına göre elde edilen yaklaşık verilerdir. 



BOSTİK MÜŞTERİ HATTI
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“Smart” yardım:

Uyarı: BOSTİK sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nasıl kullanılacağına ilişkin öneriler dışında ve/veya hatalı kullanılması durumunda sorumlu tutulamaz. Münferit haller için işlem 
sonucuyla ilgili bir garanti vermemiz, kullanım olasılıklarının çokluğu ve ürünlerin kontrolümüz altında olmayan depolama ve işlem koşulları nedeniyle mümkün değildir. Gerekli hallerde kullanıcı kendi testlerini 
yapmalıdır. Yerel düzenlemeler nedeniyle ürün performansları ülkeden ülkeye farklılıklar gösterebilir. İşbu teknik bülten, yenisi oluşturulana kadar geçerlidir. Yenisinin yayınlanmasıyla bundan önceki teknik 
bültenlerin geçerliliği sona erer. BOSTİK teknolojik gelişmeler doğrultusunda ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünlerin güvenliğiyle ilgili hususlarda, bu bilgileri içeren ürüne ait malzeme güvenlik 
bilgi formuna (GBF) başvurulmalıdır.
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Bostik Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Mecidiyeköy Mh. Oğuz Sk. RönesansBiz Plaza N: 4A/7 
Zemin Kat 34381 Şişli, İstanbul
E-mail: info@bostik.com.tr
an Arkema company
www.bostik.com.tr
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Boşluk boyutları: zemin döşeme yapılacak olan alanın 
maksimum boyutunun %0.15’i.
- Kullandıktan sonra bütün kapların ağzını sıkıca kapatınız.

uYgulama sonrası TemİzlİK
Aletler ve döküntüler, tercihen yapıştırıcı halen ıslak iken, 
Metil Etil Keton (MEK) veya aseton ile temizlenmelidir.

sarfİYaT
Kullanılacak taraklı mala ölçüsüne, yüzeyin düzgünlüğüne ve 
emiciliğine bağlı olarak yaklaşık 0,70 - 1,00 kg / m². 
Sarfiyat miktarları teorik değerler olup, uygulama öncesinde 
sarfiyat kontrollü numune uygulaması yapılmasını tavsiye 
ederiz.

ambalaJ
21 kg’lık plastik kovada. (3 torba x7kg.)
 
depolama
- Orijinal ambalajlar suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı 
korunmalıdır.
- Patlamış veya açılmış ambalajlar derhal kapatılmalı ve ilk 
etapta tüketilmelidir.
- Üst üste en fazla 3 kova istiflenmelidir.
- Ahşap paletler üzerinde, +10°C ile +30°C arasındaki serin, 
kuru ve nemden arındırılmış ortamda, orijinal ambalajında 
muhafaza edildiği taktirde depolama ömrü maksimum 18 
aydır.

güVenlİK Önlemlerİ
Genel inşaat yapım kuralları ve güvenlik önlemleri gereğince, 
uygulama esnasında, Güvenlik Bilgi Formunda (GBF) tanımlı 
Risk (H) ve Önlem (P) kurallarına dikkat edilmelidir.


