
 

TOVCOL PU-F1
ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΌ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΌ  ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ

Το TOVCOL LIGHT είναι ένα συγκολλητικό πολυουρεθάνης ενός συστατικού, 
σκληρυνόμενο σε υγρό περιβάλλον,  άοσμο χωρίς νερό και διαλύτες. Ιδανικό 
για  τη  τοποθέτηση  παραδοσιακών  ή  προεπεξεργασμένων  ξύλινων 
πατωμάτων, σε τσιμεντοειδή υποστρώματα, προαναμεμειγμένα  ή με βάση το 
μαγνήσιο  ακόμα  και  θερμαινόμενα,  ή  και  σε  άλλες  προϋπάρχουσες 
επιστρώσεις  δαπέδων  ακόμα και  μη απορροφητικές  όπως  gres,  πλακίδια 
κεραμικά, γυαλιστερό μάρμαρα, κλπ. Με ολοκληρωμένη τη στέγνωση λόγω 
αντίδρασης  με  την  υγρασία,  το  συγκολλητικό  TOVCOL PU-F1 εμφανίζεται 
χωρίς συρρίκνωση, πολύ ισχυρό, αρκετά ελαστικό και ανθεκτικό στο νερό. 
Τα χαρακτηριστικά που κάνουν να ξεχωρίζει αυτό το συγκολλητικό είναι: η απλότητα στη χρήση του, η 
δυνατότητα  κατανάλωσης  όλου  του  υλικού  χωρίς  σπατάλες  και  μάλιστα  με  μεγάλη  απόδοση,  ο 
καθαρισμός κατά τη τοποθέτηση του προεπεξεργασμένoυ παρκέ (χάρις και στη πρακτική συσκευασία), 
ένα καλό αποτέλεσμα ηχομόνωσης,  φαινόμενο ολίσθησης πολύ περιορισμένο.  Η πλήρης απουσία 
διαλυτών και, κυρίως, η ιδιαίτερη του σύνθεση που εμποδίζει τη δημιουργία αλλεργικών μορφών. 

 Τεχνικά στοιχεία  

Φυσικά χαρακτηριστικά  (20°C – 60% Σ.Υ.)
Σύσταση  Θιξοτροπική 

πάστα Ξηρό κατάλοιπο 99.9%

Πυκνότητα  1,606 g/cm3 Απόδοση (σπάτουλα των 
0,8 χιλ.)  700 - 1200 g/m2 

Ιξώδες (Brookfield)  80.000 mPa.s Χρώμα Ανοικτό και 
σκούρο 

Αναλογίες χρήσης & χρόνοι  (20°C – 60% Σ.Υ.)
Ζωή δοχείου - Βατό μετά από 24 h
Διάρκεια χρήσης του 
μείγματος μετά το 
άνοιγμα της συσκευασίας

 40 λεπτά Τρίψιμο 3 μέρες

Τεχνικά χαρακτηριστικά (20°C – 60% Σ.Υ.)
Φορτίο θραύσης  2 N/mm2 Αντοχή στην υγρασία Εξαιρετική 

Αντοχή στα χημικά   Εξαιρετική Θερμοκ. εφρμογής  > + 10°C

Αντοχή στο νερό  Εξαιρετική Καθαρισμός 
εργαλείων

S23 ή   
Αιθ. Αλκοόλη όταν είναι 
ακόμα νωπό 

Αποθήκευση & Ετικέτες
Αποθήκευση  στις αρχικές 
σφραγισμένες συσκευασίες 
σε Τ  περιβάλλοντος σε 
χώρο δροσερό και στεγνό 

minimum 12 μήνες Σύμβολα επικινδυνότητας Xn

Καθαρισμός 
εργαλείων Αμέσως μετά τη χρήση με αιθυλική αλκοόλη ή με ΔΙΑΛΎΤΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΎS/23

Συσκευασίες Δοχεία με 1, 2 ή 3 σακίδια αλουμινίου των 7,5 kg

Χρωματισμοί: Ξύλα ανοικτόχρωμα Ξύλα σκούρα 

 Τρόπος εφαρμογής
Υπόβαθρο 

Τα υπόβαθρα πρέπει να είναι επίπεδα, ανθεκτικά στις καταπονήσεις θλίψης και εφελκυσμού, χωρίς 
σκόνη  και  ασταθή  τμήματα.  Τυχόν  κατάλοιπα  από  παλιά  χρώματα  ή  παρκετίνη,  πρέπει  να 
απομακρυνθούν.
Η περιεκτικότητα σε υγρασία για τα τσιμεντοειδή υποστρώματα δεν πρέπει να ξεπερνά το 2%. Για τα 
υποστρώματα από γύψο ή ανυδρίτη δεν πρέπει να ξεπερνά το 0,5%. Επιπλέον είναι απαραίτητο να 
βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει ανερχόμενη υγρασία. 
Υποστρώματα από αποδιοργανωμένο σκυρόδεμα ή ανεπαρκώς επίπεδα, παλιές επιστρώσεις 
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δαπέδων από μάρμαρο, πλάκες μωσαϊκού, κεραμικά, πρέπει  να επιπεδωθούν με ένα κατάλληλο 
προϊόν. 
Τυχόν ρηγματώσεις ή σκασίματα, στην επιφάνεια του σκυροδέματος, πρέπει να επιδιορθωθούν με 
συνθετικά κονιάματα που θα παρασκευασθούν  με  ADEBLOK T19,  PRIMER-PU100  ή TOVEFIX 
αναμειγμένα με ΚΟΣΚΙΝΙΣΜΕΝΗ ΑΜΜΟ ή με ένα κατάλληλο προϊόν με βάση το τσιμέντο. 
Οι ιδιαίτερα ολισθηρές ή γυάλινες επιστρώσεις δαπέδων (κεραμικά) θα πρέπει να εκτραχυνθούν 
πολύ καλά και να καθαρισθούν από τυχόν λιπαρές ουσίες και να επεξεργασθούν με το βελτιωτικό 
πρόσφυσης Ρ.ΕΡ.Ρ. 
Τα  εύθρυπτα  τσιμεντοειδή  υποστρώματα  ή  το  γκρο  μπετό  ,    για  να  αποκτήσουν   μια  καλή 
πρόσφυση, θα πρέπει να επεξεργασθούν με τα primer TOVERFIX, PRIMER PU100, ADEBLOK T19 
ή PRIMER TS και, εάν είναι υγρά ή περιέχουν κατάλοιπα υγρασίας, με τα TOVERFIX,  ADEBLOK 
T19 ή IDROBLOK C3 (συμβουλευθείτε τις σχετικές τεχνικές καρτέλες). 

Εφαρμογή     
Στα κατάλληλα προετοιμασμένα υπόβαθρα (συνεχή, συμπαγή, επίπεδα και εάν είναι δυνατόν στεγνά), 
το TOVCOL PU-F1 εφαρμόζεται με ευκολία με μια οδοντωτή σπάτουλα αρ. 6.
ΣΗΜ.  Η  διάρκεια  χρήσης  του  προϊόντος  μετά  το  άνοιγμα  της  συσκευασίας  καθορίζεται  από  τις 
συνθήκες του περιβάλλοντος και για ένα μέγιστο χρόνο 40 λεπτών. 

Σημειώσεις
 Αποφύγετε υπερβολές στη ποσότητα συγκολλητικού 

 Το TOVCOL PU/F1 δεν πρέπει να αραιώνεται ποτέ 

 Κατά τη τοποθέτηση του προεπεξεργασμένου, καλό θα είναι να καθαρίσετε τις υπερχειλίσεις 

από το συγκολλητικό στα σημεία των ενώσεων όσο ακόμα είναι νωπό με το καθαριστικό μας 

STRIPCOLL
 Όταν ανοιχθεί η συσκευασία αλουμινίου, το προϊόν που δεν χρησιμοποιήθηκε, μπορεί να 

ξαναχρησιμοποιηθεί φροντίζοντας να κλείσετε επιμελώς τη συσκευασία μετά τη χρήση 

 Αφήστε ένα χώρο περίπου 1 εκ. στη περίμετρο του δωματίου για να είναι δυνατή η διαστολή 
του ξύλου. 

Κανόνες ασφαλείας
ΠΡΟΪΟΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. Τηρείστε σχολαστικά τα όσα αναγράφονται στην ετικέτα και, 
πριν τη χρήση του προϊόντος, διαβάστε προσεκτικά η καρτέλα με τα στοιχεία ασφαλείας του. 
ΣΗΜ. Το TOVCOL PU-F1 με πλήρη σεβασμό στο περιβάλλον και στο καταναλωτή, διαθέτει την ετικέτα 
Xn λόγω της παρουσίας, έστω και μικρής του ισοκυάνιου όπως αναφέρεται στη τεχνική καρτέλα.

Διάθεση 
Διαθέστε το προϊόν που δεν χρησιμοποιήσατε και τις κενές συσκευασίες σύμφωνα με όσα προβλέπονται 
από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία.

Οι συμβουλές του παρόντος τεχνικού δελτίου δίδονται μόνο ενδεικτικά και δεν καθορίζουν την υπευθυνότητα μας. Οι 
συμβουλές για τη χρήση των προϊόντων μας, θα πρέπει να προσαρμοσθούν στις περιβαλλοντικές συνθήκες και στο υλικό 
στο οποίο  θα εφαρμοσθεί. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα προϊόντα και τη χρήση τους, απευθυνθείτε 
στην Τεχνική Υποστήριξη της Tover.
REV.5  30-07-2007  Η παρούσα καρτέλα ακυρώνει και αντικαθιστά την προηγούμενη. 
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