
DIVIZIA PLACĂRI / Adezivi Organici Minerali pentru Parchet

Destinaţia utilizării 
Aplicare de mare rezistenţă a pardoselilor tradiţionale din lemn şi a celor prefinisate, de orice format şi tip de lemn, pe toate tipurile de substraturi.

Pardoseli:
- parchet mozaic, parchet industrial
- elemente din lemn masiv fără îmbinare, lamparchet, lamele
- elemente din lemn masiv cu îmbinare nut-feder
- elemente multistratificate cu îmbinare, prefinisate şi preşlefuite

Straturi de suport: 
- şape de ciment
- şape de anhidrit 
- şape realizate cu Keracem® Eco sau Keracem® Eco Prontoplus
- panouri de lemn
- pardoseli existente din marmură, ceramică, gresie sau materiale similare
- şape de asfalt turnat

Pardoseli interioare pentru uz civil, comercial. Adecvat pentru pardoseli încălzite.

A nu se folosi
La exterior sau pe substraturi supuse infiltraţiilor de umiditate; pe substraturi prevăzute cu încălzire, pregătite necorespunzător; pe şape de anhidrit pregătite necorespunzător şi, 
în general, pe straturi de suport neabsorbante pregătite necorespunzător.

DomenII De APLICARe
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Adeziv organic mineral eco-compatibil cu elasticitate ridicată pentru aplicarea de mare 
rezistenţă a parchetului, ideal în GreenBuilding. Bicomponent, respectă sănătatea 
operatorilor.

Slc® Eco L34 prezintă un echilibru perfect între forţa de aderenţă şi elasticitate care asigură nivele superioare de 
siguranţă pentru aplicarea parchetului de orice format şi specie de lemn pe orice fel de suport.

Slc® eco L34

PLuS PRoDuS

•	 Din 1980 adezivul lider mondial în siguranţă

•	 Ideal pentru aplicarea tuturor tipurilor de parchet pe toate tipurile de 
substraturi

•	 Echilibru perfect între forţă şi elasticitate

•	 Tehnologia Anti-Shock System pentru a asigura forţă şi aderenţă în condiţii 
reale de operare

•	 Dezvoltarea rapidă a prestaţilor şi la temperaturi scăzute

•	 Adecvat pentru pardoseli încălzite

eCo noTe

 - Formulat cu minerale regionale cu emisii reduse de gaze cu efect de seră 
pentru transport

 - Garantează o folosire mai sigură pe şantier
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Slc® eco L34
 - Categoria: Organice Minerale
 - Clasa: Adezivi Organice Minerale pentru Parchet
 - Rating: Eco 2

K
ER

AK

OLL MONOPACK
 

A
B

S Y S T E M

A-SS
Anti-Shock
System

CO

NTRIBUTES TO

P O I N T S



Pregătirea suporturilor 
Suporturile trebuie să fie compacte, solide, plane, nu excesiv de rugoase şi absorbante. De asemenea, trebuie să fie stabile din punct de vedere dimensional, nedeformabile, uscate, 
fără infiltraţii de umiditate, fără crăpături, curate, fără substanţe neaderente şi praf. Şapele pe bază de ciment sau cele constituite din pardoseli existente din marmură, granit, 
ceramică sau materiale similare trebuie să prezinte o umiditate reziduală maximă de 2% sau 1,7% în cazul în care conţin instalaţii de încălzire. Şapele de anhidrit trebuie să prezinte 
o umiditate reziduală maximă de 0,5% sau 0,2% în cazul în care conţin instalaţii de încălzire. Şapele pe bază de ciment cu umiditate reziduală ridicată (max. 5%) sau care prezintă 
prăfuire superficială, părţi sfărâmicioase sau slabe trebuie să fie tratate cu Slc® Eco EP21 sau Slc® Eco Pu31. 
Substraturile constituite din pardoseli existente din marmură, granit, ceramică sau materiale similare trebuie să fie curăţate bine şi tratate cu Keragrip Eco Pulep; în cazul în care 
prezintă umiditate reziduală ridicată (max. 5%), trebuie să fie tratate cu Slc® Eco 3CW. Şapele de anhidrit trebuie să fie şlefuite, curăţate cu aspiratoare mecanice şi tratate cu Slc® 
Eco EP21 sau Slc® Eco Pu31. Substraturile de tip absorbant, ce conţin instalaţii de încălzire trebuie să fie tratate cu Slc® Eco EP21 sau Slc® Eco Pu31. În general, substraturile de 
anhidrit şi cele care conţin instalaţii de încălzire nu pot fi impermeabilizate şi/sau nivelate cu produse de autonivelare pe bază de ciment şi/sau pe bază de gips. 
Substraturile care nu sunt plane sau care sunt excesiv de rugoase trebuie să fie regularizate şi/sau rectificate cu produse adecvate, precum Keralevel® Eco ultra, Keratech® Eco R30, 
Keratech® Eco Flex sau mortare sintetice realizate cu Slc® Eco EP21 amestecat cu Cuarţ. Înainte de folosirea produselor mai sus menţionate, consultaţi cu atenţie fişele tehnice 
aferente.

Preparare
Slc® Eco L34 se pregăteşte amestecând, de jos în sus, cu amestecătorul elicoidal la turaţie mică (≈ 400/min.), Partea A cu Partea B, respectând raportul predozat 9:1 din ambalaje. 
Vărsaţi partea B în găleata care conţine Partea A, având grijă să obţineţi un amestec omogen al celor două părţi, adică o compoziţie cu consistenţă şi culoare uniforme. 

Aplicare
Aplicaţi uniform Slc® Eco L34 pe substrat, cu o gletieră dinţată adecvată (gletieră SLC® nr.2 sau nr.4) şi aplicaţi elementele de parchet pe stratul proaspăt de adeziv, exercitând 
o presiune corespunzătoare pentru a garanta contactul complet şi uniform cu adezivul, evitând ieşirea acestuia de-a lungul părţilor laterale ale elementelor. Lăsaţi un spaţiu de 
dilatare între pardoseala de lemn şi pereţi (sau alte elemente verticale) de ≈ 7-10 mm.

Curăţenia
Curăţarea suprafeţelor de reziduuri de Slc® Eco L34, când acesta este încă proaspăt, se efectuează cu Slc® Eco Silomac. Curăţarea uneltelor se efectuează cu Slc® Eco Diluente 01 sau 
cu alcool. După întărire, adezivul poate fi îndepărtat numai cu mijloace mecanice.

InDICAţII De uTILIZARe

Lăsaţi parchetul să se adapteze la condiţiile ambientale ale spaţiilor în care va fi aplicat
umiditatea elementelor parchetului prefinisat care va fi aplicat trebuie să fie cuprinsă în intervalul 5-9% pentru parchete prefinisate şi în intervalul 7-11% pentru parchete 
tradiţionale
Înainte de aplicare măsuraţi umiditatea substratului cu un higrometru cu carbură
Înainte de aplicare, măsuraţi temperatura ambientală şi cea a substratului, care trebuie să fie mai mari decât valoarea temperaturii minime de utilizare, specificată în datele tehnice
Pe lângă indicaţiile menţionate mai sus, respectaţi instrucţiunile specifice furnizate de producătorul parchetului.

InDICAţII SuPLImenTARe

Aplicarea certificată, de mare rezistenţă a pardoselilor din lemn masiv şi a celor multistratificate va fi realizată cu un adeziv organic mineral eco-compatibil, bicomponent, cu Tehnologie 
Anti-Shock System, din clasa GreenBuilding Rating Eco 2, tip Slc® Eco L34 de la Kerakoll Spa. Stratul de suport trebuie să fie permanent uscat, compact, fără părţi friabile, curat şi maturat, 
contracţiile din urma maturării fiind deja îndeplinite. Pentru aplicare, se va utiliza o gletieră dinţată ____ pentru un randament mediu de ≈____ kg/m2.

RuBRICĂ DIn CAIeTuL De SARCInI
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Aspect pastă de culoare stejar/nuc
Ambalaj monopack 9+1 kg 
Păstrare ≈ 12 luni în ambalajul original
Avertismente a se feri de îngheţ, a se feri de soare sau surse de căldură
Temperaturi limitã de aplicare  de la +10 °C la +35 °C
Vâscozitate amestec ≈ 39000 mPa · s, rotor 7 RPm 50 metoda Brookfield 
Durata amestecului (pot life) ≈ 90 min. 
Timp deschis ≈ 90 min. 
Disponibil pentru trafic pietonal ≈ 8 h
Dare în folosinţă parchet prefinisat ≈ 24 h
Timp de aşteptare pentru raşchetare ≈ 2 zile şi, în orice caz, după stabilizarea completă a parchetului

Randament ≈ 800 – 1500 g/m² (gletieră Slc® n. 2 – 4)

Date culese la o temperatură de +23 °C, 50% U.R. şi fără ventilaţie. Pot să varieze în funcţie de condiţiile specifice de şantier: temperatură, ventilaţie şi absorbţia stratului de suport.

DATe TehnICe ConfoRm noRmeI De CALITATe KeRAKoLL



Datele privitoare la clasificările Eco şi Bio se referă la GreenBuilding Rating manual 2011. Prezentele informaţii sunt actualizate în Februarie 2012 (ref. GBR Data Report - 03.12); precizăm că acestea pot face obiectul unor completări şi / sau modificări in timp din partea KERAKOLL SpA; pentru astfel de 
eventuale actualizări, se va putea consulta www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA răspunde cu privire la valabilitatea, actualitatea şi actualizarea informaţiilor sale numai dacă acestea sunt extrapolate direct din pagina sa de internet. Fişa tehnică este redactată în baza cunoştinţelor noastre tehnice şi aplicative 
cele mai bune. Totuşi, pentru că nu putem să intervenim direct asupra condiţiilor din şantier şi asupra executării lucrărilor, acestea reprezintă indicaţii cu caracter general care nu obligă în nici un fel Compania noastră. Se recomandă de aceea să efectuaţi o probă prealabilă, în scopul verificării conformităţii 
produsului cu utilizarea prevăzută.

- Produs pentru uz profesional
- respectaţi eventualele norme şi reglementări naţionale 
- folosiţi gletiera dinţată recomandată 
- temperatura, umiditatea ambientală, ventilaţia, capacitatea de absorbţie a substratului şi a materialului de aplicat pot determina modificarea timpilor de prelucrare şi de priză  
 ai adezivului
- se recomandă ventilarea corespunzătoare a spaţiilor şi folosirea cremei protectoare pentru mâini, Slc® Eco Proman 
- în caz de necesitate solicitaţi fişa de securitate
- pentru tot ce nu este prevăzut aici consultaţi Kerakoll Worldwide Global Service 0536.811.516 - globalservice@kerakoll.com

AVeRTISmenTe
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KeraKoll S.p.a.
Via dell’artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (Mo) Italy 
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com


