
 

TOVCOL TP3 RF  
ΒΥΝΙΛΙΚΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΗΣ ΣΤΕΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΔΑΠΕΔΑ

Συγκολλητικό με βάση τις ακετοβυνιλικές ρητίνες σε υδατικό διάλυμα για τη 
συγκόλληση ξύλινων δαπέδων όπως το παρκέ  laminated (μελαμίνης),  το 
μωσαϊκό,  το  Lam parquet και  οι  ξυλοσανίδες όλων των ειδών ξύλου,  σε 
υποστρώματα από τσιμέντο ή άλλα πάντως απορροφητικά είδη. Το χαμηλό 
ποσοστό   σε  νερό  και  η  ιδιαιτερότητα  των  πολυμερών  που  έχουν 
χρησιμοποιηθεί εγγυώνται ισχυρές συγκολλήσεις ταχείας στέγνωσης χωρίς 
πλευρικές τάσεις.  Κατάλληλο για θερμαινόμενα δάπεδα.  

 Τεχνικά στοιχεία   

Φυσικά χαρακτηριστικά  (20°C – 60% Σ.Υ.)
Σύσταση Έγχρωμη πάστα Ειδικό βάρος 1,308 g/cm3

Αναλογίες χρήσης & χρόνοι  (20°C – 60% Σ.Υ.)
Διάρκεια χρήσης 
του μείγματος 
μετά το άνοιγμα 
της συσκευασίας

περίπου 20’ Λείανση /Βαφή 10-15 ημέρες

Εφαρμογή Οδοντωτή σπάτουλα (δόντια 
8 χιλ.)

Υγρασία 
υπόβαθρου Όχι μεγαλύτερη από 2%

Βατό μετά από  12 - 24 h Υγρασία ξύλου 9 + 2%

Τεχνικά χαρακτηριστικά  
Απόδοση (σπάτουλα 
των 0,8 χιλ.) περίπου 700/900 gr/m2 Θερμοκ. εφαρμογής > + 10°C

Φορτίο θραύσης > 3,5 N/mm2

Αποθήκευση & Ετικέτες
Αποθήκευση  στις αρχικές 
σφραγισμένες συσκευασίες σε 
Τ  > + 10°C 

12 μήνες Σύμβολα επικινδυνότητας ΚΑΝΕΝΑ

Καθαρισμός 
εργαλείων Αμέσως μετά τη χρήση και όσο ακόμα είναι νωπό, πλένονται με ΝΕΡΟ

Διαθέσιμες συσκευασίες 
και χρωματισμοί Δοχεία των  25 Kg

Ξύλα ανοικτόχρωμα (ΚΙΤΡΙΝΟ ΚΑΠΑΚΙ) 
Ξύλα σκούρα (ΚΑΦΕ ΚΑΠΑΚΙ)

Τρόπος εφαρμογής

Υπόβαθρο

Τα  υπόβαθρα  πρέπει  κατά  κύριο  λόγο,  εκτός  από  επίπεδα,  να  είναι  απορροφητικά, 
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% ενώ το περιεχόμενο σε υγρασία για το ξύλο που θα τοποθετηθεί θα πρέπει να είναι γύρω 
στα 9 + 2%.
Επιπλέον, είναι απαραίτητο να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει ανερχόμενη υγρασία. 
Υποστρώματα  από  αποδιοργανωμένο  σκυρόδεμα  ή  όχι,  επαρκώς  επίπεδα  πρέπει  να 
επιπεδωθούν με ένα κατάλληλο προϊόν.
Τα εξαιρετικά απορροφητικά τσιμεντοειδή υποστρώματα ή εύθρυπτα,  για να αποκτήσουν 
μια τέλεια πρόσφυση, θα πρέπει να επεξεργασθούν με τα primer PRIMER C1 ή PRIMER TS 
(συμβουλευθείτε τις σχετικές τεχνικές καρτέλες). 

Εφαρμογή 
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Ανακινήσατε καλά πριν από τη χρήση. Εφαρμόστε το συγκολλητικό ομοιόμορφα με τη 
κατάλληλη σπάτουλα,  προσπαθώντας να ενσωματώσετε  τυχόν κατάλοιπα σκόνης.  Η 
διάστρωση θα πρέπει  να πραγματοποιηθεί  κατά μικρά τμήματα για να αποφύγετε το 
σχηματισμό μιας επιφανειακής μεμβράνης πριν από τη τοποθέτηση. Σε περίπτωση που 
τυχόν σχηματισθεί η εν λόγω μεμβράνη, πρέπει να αφαιρεθεί και να περαστεί ένα νέο 
χέρι συγκολλητικού. Τοποθετήστε τα πλακίδια στο συγκολλητικό ασκώντας μια ελαφρά 
πίεση για να διευκολύνετε τη συγκόλληση. 

Σημειώσεις
 Να αποφύγετε το πλευρικό βρέξιμο των πλακιδίων παρκέ 

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

 Για τη τοποθέτηση του  Lam parquet από ξύλα πολύ νευρώδη όπως ο σφένδαμος ή η 
οξιά,  συνιστάται  πάντως  η  χρήση  συγκολλητικών  δύο  συστατικών  (TOVCOL TP2C, 
TOVCOL LIGHT, TOVCOL PU2C).

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. 

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.1  19-04-2006  Η παρούσα καρτέλα ακυρώνει και αντικαθιστά την προηγούμενη. 
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