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Kézikönyv termékeink kiválasztásához



www.adesiv.it 

E kézikönyv termékeink alkalmazásához kíván gyors segítséget nyújtani, valamint 
útmutatóul szolgál a legmegfelelőbb termékek kiválasztásában, az építkezéseken 
gyakran előforduló problémákra.

Tartalmaz továbbá egy, a tapasztalatunkra épülő részt a lakkozási ciklusokról.

Minden esetben javasoljuk, hogy tanulmányozza termék műszaki adatlapjainkat 
és kérdés esetén forduljon a területi értékesítőhöz/forgalmazóhoz!





www.adesiv.it 

«Aki az Adesivet választja, egy olyan vállalat mellett dönt, amelynek globális jövőképe a jövőre irányul és amely állandó 
minőséget biztosít. Immár 46 éve gyártunk ragasztóanyagokat és a legizgalmasabb kihívás, hogy minden nap jobbá 
tegyük termékeinket.»

1971 óta gyártunk ipari ragasztóanyagokat az építőipar, cipőgyártás és papíripar számára.

Fejlesztéseink és stratégiai döntéseink a kezdetektől fogva küldetésünkön és nagyon világos célkitűzéseken alapul: 
termékeink minősége, az ügyfélközpontúság és a környezetvédelem.

1971-től napjainkig, a kutatás-fejlesztésbe való befektetésnek és mindenekelőtt az alapanyag gyártáshoz egy fejlett 
technológiájú berendezés beindításának köszönhetően vállalatunk folyamatosan növekszik. Termékeink a világ 45 
országában elérhetőek és világvezetővé váltunk a legfontosabb referenciapiacokon, mindenekelőtt a fapadlók lerakása, 
felületkezelése és karbantartása terén.

A parkettázó szakemberek számára testre szabott megoldások széles skáláját nyújtjuk, annak tudatában, hogy a fapadló 
egy életre szóló beruházás és mint olyan, a legnagyobb tisztelettel és gondossággal kell kezelni.



1971 ÓTA  
bassano del grappa városban

PARKETTARAGASZTÓK ÉS LAKKOK

Ponte degli Alpini. tervezte: Andrea Palladio, 1569.
Bassano del Grappa óváros
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• Gyors száradás  
• Beltéri használatra 
• Akár 12 mm vastagság

• Szálerősített
• 3-50 mm vastagság
• Fűtött estrich padlóhoz ideális

• A PAVILAST R - 
ADECEM FIBER 
termékek ragasztásának 
elősegítéséhez

• Vízbázisú monokomponens 
• Felhasználásra kész

Nem önterülő estrich, 
amelyhez önterülő 
aljzatkiegyenlítő 

szükséges.

Javasolt termékek:

ALAPOZÓK és ÖNTERÜLŐ ALAPOZÓK
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ALAPOZÓK és ÖNTERÜLŐ ALAPOZÓK

• Szálerősített
• Fából készült aljzathoz is ajánlott
• Fűtött estrich padlóhoz ideális

• Gyorsan száradó 
monokomponens  

• Vízbázisú
• Könnyű felhordás

A felületet kefével 
koptassa meg

Javasolt eljárás:

Régi kerámiapadló, 
amelyhez aljzatkiegyenlítő 

szükséges

• Elősegíti a tapadást
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Javasolt eljárás:

ALAPOZÓ

Régi kerámiapadló, 
amelyre az új parkettát 

kívánja ragasztani

• Elősegíti a megtapadást 
az üveg és kerámia 
bevonatos felületeken

A ragasztáshoz válasszon 
kétkomponensű ragasztóink közül

A felületet kefével 
koptassa meg

*A meglévő kerámia burkolat alól jövő 
nevesség esetén, használja PAVILAST 3C 
alapozónkat! 



PRIMER WB PU PRIMER PA400
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ALAPOZÓ

• Monokomponensű
• 100 % poliuretán
• Szagtalan
• Oldószermentes
• Gyors száradás 45 - 55 perc alatt
• Nagyfokú védelem a maradék 

nedvesség ellen (max. 5-6 %)
• Konszolidáló tulajdonság

• Monokomponensű   
• Nagyteljesítményű (konszolidáló 

hatás)
• Hatékony védelem a maradék 

nedvesség ellen (max. 4 - 5 %)
• A felület mechanikai ellenállását 

növeli

POLIURETÁN PRIMER

könnyen beszívódik
nem porzik gátat képez a maradék nedvességgel szemben

Könnyen beszívódik*, konszolidál a maradék 
nedvességnek gátat képez

NEDVESSÉGZÁRÓ SZILÁRDÍTÓ 
GYANTA

gőznek ellenáll
a maradék nedvesség ellen

gőznek ellenáll
a maradék nedvesség ellen

*D40 hígítóval használva



PRIMER PA35
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ALAPOZÓ

• Poliuretán monokomponens  
• Hatékony védelem a maradék 

nedvesség ellen (max. 4-5 %)

NEDVESSÉGZÁRÓ TARTÓSÍTÓ 
GYANTA

Átlátszó, ideális a régi fapadlózat 
tömítéséhez.

Régi fapadló, amely 
feljött a padlóaljzatról



PELPREN PL6 EURO 5
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KÉTKOMPONENSŰ RAGASZTÓK 

• Kétkomponensű
• Nagy teljesítmény (ragadás és 

húzószilárdság)
• Minden típusú fapadlóhoz ideális
• Kiváló kenhetőség
• Vízmentes

• Kétkomponensű
• Magas teljesítmény (tapadó- és 

húzószilárdság)
• Minden típusú fapadlóhoz ideális
• Kiváló kenhetőség
• Alacsony VOC kibocsátás
• Víz- és oldószermentes

KÉTKOMPONENSŰ, EPOXI 
POLIURETÁN RAGASZTÓ 
FAPADLÓHOZ

KÉTKOMPONENSŰ, EPOXI 
POLIURETÁN RAGASZTÓ 
FAPADLÓHOZ ALACSONY 
KÖRNYEZETI HATÁSSAL



WB MONO MS/LE WB MONO MS
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SZILÁN MONOKOMPONENSŰ RAGASZTÓK

• Ideális a kisméretű, többrétegű és masszív 
készpadlók ragasztásához

• Monokomponensű
• 100% MS Technology
• Könnyen tisztítható
• Oldószermentes
• Vízmentes

• Ideális minden típusú fapadló ragasztásához
• Monokomponensű
• 100% MS Technology
• Nagyteljesítményű
• Könnyen tisztítható
• Oldószermentes
• Vízmentes

MS - SZILÁN 
MONOKOMPONENSŰ 
RAGASZTÓ

MS - SZILÁN 
MONOKOMPONENSŰ 
RAGASZTÓ



WB MONO MS ADEFLEX MS
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MS MONOKOMPONENSŰ RAGASZTÓ
Alkalmas fapadlók és falépcsők, szegőlécek 
ragasztásához és javításokhoz

SZILÁN MONOKOMPONENSŰ, NAGY 
TELJESÍTMÉNYŰ RAGASZTÓ Ideális a lécek 
rögzítésére, a padló fektetése során

• Monokomponensű
• 100% MS Technology
• Nagyteljesítményű
• Ideális minden típusú fapadló 

ragasztásához
• Könnyen tisztítható

•  Felhasználásra kész monokomponens 
• 100% MS Technology
• Kiadós (ragasztás)
• Javítja a hangszigetelést
• Gyorsan keményedik

SZILÁN RAGASZTÓK



new GOLD LINEnew GOLD LINE
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"Az új "Gold Line" termékvonal K+F részlegünk 
aktuális csúcsterméke, amely az általunk a parkettázás 
termékkínálatban teljesítmény, ökológia és csomagolás 
terén nyújtható."



MS GOLD FLEX EURO GOLDMS GOLD FLEX
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New GOLD LINE

• Monokomponensű
• 100% MS Technology
• Kiadósság
• Magas kezdeti tapadás
• Ideális minden típusú fapadló ragasztásához
• Nem tartalmaz izocianátot vagy aminokat
• Oldószermentes
• Alacsony VOC kibocsátás

• Kétkomponensű
• Magas teljesítmény (húzó- és tapadószilárdság)
• Minden típusú fapadlóhoz ideális
• Kiváló kenhetőség
• Könnyű felvitel
• Alacsony VOC kibocsátás

NAGYTELJESÍTMÉNYŰ, 
MS-SZILÁN 
EGYKOMPONENSŰ 
RAGASZTÓ KÉTKOMPONENSŰ, 

EPOXI POLIURETÁN 
RAGASZTÓ 
FAPADLÓHOZ 
ALACSONY 
KÖRNYEZETI 
HATÁSSAL

EPOXI - POLIURETÁNSZILÁN
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Javaslat

Kétkomponensű és szilán ragasztóanyagaink fűtött és hűtött 
padlóhoz is használhatóak*

*a helyes padlófűtés fektetés szabályait betartva



FUGASTOP
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Tömítőanyag

SPECIÁLIS TÖMÍTŐANYAG 
PARKETTÁHOZ ÉS LAMINÁLT PADLÓHOZ

Akril bázisú, monokomponensű 
tömítőanyag. Csiszolható, szagtalan, 
felülfesthető és oldószerektől mentes.
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Szakemberek közreműködésével kifejlesztett, komplett termékskála, amely egy szép 
parkettához szükséges minden igénynek megfelel. A többféle alaptól, az egyszerű 
alkalmazhatóságon, sárgulásmentességen, a mono- és bikomponensű lakkokon át egészen 
a legfiatalabb termékeinkig: magas teljesítményű, matt és extra matt vízbázisú lakkokig. 
Bízza magát az ADESIV termékekre, lakkjainkkal a padlójának egy teljesen más kinézetet 
biztosíthat. 

LAKKOK

Az optimális eredmény 
elérése érekében 
javasoljuk, hogy 2 réteg 
alapozót + 1 réteg lakkot 
vigyen fel

MŰSZAKI

IRÁNYMUTATÁS



FILLER PLUS

LEGASTUCCO L100
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STUKKÓ

• Monokomponensű
• Szagtalan
• Vízbázisú
• Jó töltőképesség
• Vízbázisú vagy oldószeres termékekkel 

felülfesthető

• Monokomponensű
• Színtelen
• Nagy teljesítmény (kitöltő tulajdonság)
• Hamar csiszolható
• Vízbázisú vagy oldószeres termékekkel 

lakkozható

VÍZBÁZISÚ RAGASZTÓGYANTA 
FAPADLÓK CSISZOLÁSÁHOZ

OLDÓSZERES RAGASZTÓGYANTA 
FAPADLÓK CSISZOLÁSÁHOZ



(2 x)

(1 x)

(1 x)
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Bevonat:
Matt
Félfényes
Fényes

Bevonat:
Szuper matt

VIZES CIKLUS

ULTRA MATT, POLIURETÁN 
MONOKOMPONENS ALAP 

FESTÉK
VÍZBÁZISÚ

AKRIL-POLIURETÁN MONOKOMPONENSŰ 
LAKK

TERMÉSZETES HATÁSÚ, POIURETÁN, 
MONOKOMPONENSŰ LAKK

Megjegyzés: a primer festéket használhatja 
önmagában is, 3 rétegben felvive



(2 x) (1 x)
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Bevonat:
Szuper matt

A természetes hatás eléréséhez 
KÖZEPESEN FORGALMAS környezetben

VÍZBÁZISÚ, POLIURETÁN KÉTKOMPONENSŰ 
ALAP 

TERMÉSZETES HATÁSÚ, POLIURETÁN, 
MONOKOMPONENSŰ LAKK

VIZES CIKLUS



(2 x)

(1 x)

(1 x)
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Bevonat:
Matt Félmatt 
Félfényes Fényes

Bevonat:
Ultra matt

VIZES CIKLUS

A természetes hatás eléréséhez 
NAGYFORGALMÚ környezetbe

POLIURETÁN, KÉTKOMPONENSŰ, VÍZBÁZISÚ 
LAKK

POLIURETÁN, KÉTOMPONENSŰ, VÍZBÁZISÚ 
LAKK

VÍZBÁZISÚ, POLIURETÁN KÉTKOMPONENSŰ 
ALAP 



(2 x) (1 x)
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Bevonat:
Ultra matt

A természetes hatás eléréséhez 
NAGYFORGALMÚ környezetbe

Bevonat:
Matt
Fél matt

VEGYES CIKLUS

Amennyiben egy oldószeres alapot+ egy vízbázisú lakkot 
szeretne használni

POLIURETÁN, KÉTOMPONENSŰ, VÍZBÁZISÚ 
LAKK

OLDÓSZERES ALAPÚ, KÉTKOMPONENSŰ 
ALAPOZÓ



(2 x)

(1 x)

(1 x)
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Bevonat:
Matt
Félfényes
Fényes

Bevonat:
Selyemfényű

OLDÓSZERES CIKLUS

Ha oldószeres alap és lakk ciklust szeretne használni

OLDÓSZERES, KÉTKOMPONENSŰ ALAPOZÓ

OLDÓSZERES ALAPÚ, POLIURETÁN LAKK

OLDÓSZERES, POLIURETÁN LAKK
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Ha oldószeres alap és lakk ciklust szeretne használni

KÉSLELTETŐSZEREK, HÍGÍTÓSZEREK

• Ajánlott az oldószeres lakkok száradási 
idejének növelésére

• Ideális a nyári időjárási viszonyokhoz
• Javasolt hígítás: 3/8%

• Ajánlott az vízbázisú lakkok száradási 
idejének növelésére

• Ideális a nyári éghajlati viszonyokhoz
• Javasolt hígítás: 5/10 %

OLDÓSZER 
SZÁRADÁSKÉSLELTETŐ HÍGÍTÓ

SZÁRADÁSKÉSLELTETŐ 
HÍGÍTÓSZER



White Grey

Neutral Cognac

Teak Wenghè

PAVIOLIO 25 WB
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SZÍNEZETT OLAJAK FAPADLÓKHOZ

• Monokomponensű
• Kiváló színező és fa átvonó képesség
• Minden típusú fapadlón használható
• Kiváló vízlepergető hatás
• Kopásálló
• Lakkozható: az Adesiv által javasolt lakkozó ciklussal



(1 x) (1 x) (1 x)

25

MONOKOMPONENS ALAP
Oldószeres alap, amely a következő lakkréteg 

tapadásának elősegítéséhez ajánlott.

OLAJ FAPADLÓKHOZ VÍZES BÁZISÚ, POLIURETÁN, KÉTKOMPONENSŰ, NAGY 
SZILÁRDSÁGÚ LAKK - Matt - félmatt - félfényes - fényes

Nézze meg a 
felhordási ciklust

TELJES CIKLUS OLAJOZÁS + VÉDELEM VÍZBÁZISÚ LAKKAL
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PADLÓÁPOLÓ ÉS TISZTÍTÓ TERMÉKVONAL

TÁPLÁLÓ TISZTÍTÓSZER 
OLAJJAL KEZELT 
FAPADLÓKHOZ

MATT PADLÓFÉNYEZŐ 
LAKKOZOTT PADLÓHOZ

SEMLEGES TISZTÍTÓSZER

MATT PADLÓFÉNYEZŐ 
LAKKOZOTT PADLÓHOZ

ÉLÉNKÍTŐ TISZTÍTÓSZER

A parketta ápolása a padlónak hosszú élettartamot 
és tetszetős kinézetet biztosít. A tisztaságérzet és 
a higiénia minden környezetet kényelmessé tesz. 
Az ADESIV erre alapozva fejlesztette ki ápoló- és 
tisztítószer termékvonalát, amely a mindennapi és 
időszakos igényeknek is megfelel.
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VÉDŐSZEREK KÜLTÉRI PADLÓHOZ

ÉLÉNKÍTŐ HATÁSÚ, KÜLTÉRI 
TISZTÍTÓSZER

IMPREGNÁLÓ GYANTA

• Szürkülésgátló
• Monokomponensű 
• Élénkítő és ápoló hatás

Oldószeres alapú impregnáló szer 
kültéri fa padlók kezelésére és 
védelmére.



Adesivi per pavimenti LVT e PVC

ADETAC S

PELPREN PL6-G
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JÓL TAPADÓ, AKRIL 
RAGASZTÓANYAG

KÉTKOPONENSŰ RAGASZTÓ TEXTIL, 
RUGALMAS ÉS SPORT-
PADLÓKHOZ

Felhordása előtt
A PADLÓT TISZTÍTSA 
MEG A VIASZTÓL ÉS 

ÉRDESÍTSE MEG

• Akril monokomponensű
• Jól tapad
• Erős kezdeti tapadás
• Kizárólag beltéri használatra

• Epoxy poliuretán kétkomponensű ragasztó
• Jól tapad
• Magas húzószilárdság és rugalmasság
• Kültéri és beltéri használatra

Nedvszívó és nem 
nedvszívó padlózatok

Nedvszívó padlózat 
(mint cement , önterülő 

padlók stb.)

RAGASZTÓK LVT, PVC ÉS RUGALMASPADLÓZATOKHOZ
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AJÁNLOTT SPORT- és MŰFŰ PADLÓKHOZ IS

• Epoxy poliuretán kétkomponensű ragasztó
• Jól tapad
• Magas húzószilárdság és rugalmasság
• Kültéri és beltéri használatra
• Ajánlott nedvszívó és nem nedvszívó padlózatokhoz is

RAGASZTÓK LVT, PVC ÉS RUGALMASPADLÓZATOKHOZ



  SINCE 1971  
 glues and varnish for parquet

Follow us on


