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TANIM 
 

ARMABOND P-1K, ahşap parkelerin yapıştırılması amacı ile 
geliştirilmiş, tek bileşenli, elastomerik, hava nemi ile hızlı 
sertleşen poliüretan yapıştırıcıdır. 
 

KULLANIM  ALANLARI 
 

 Masif ve lamine parkeler. 

 Endüstriyel parke. 

 Ahşap kaplamalar. 

 Mozaik parke. 

 Yonca levhalar. 
 

ÖZELLİKLER 
 

 Tek bileşenlidir ve kolayca uygulanır. 

 Yerden ısıtma sistemleri ile uyumludur. 

 Elastiktir. 

 Yürüme sesi yalıtımı sağlar. 

 Hızlı kürlenir. 

 Eski seramik üzeri ahşap parke kaplamada kullanılabilir.  
 

TEKNİK VERİLER 
 

Shore A  sertliği ~ 35 
Birim ağırlık 1.35 – 1.35 gr / ml 
Servis sıcaklığı -400C  / +900C 
Uygulama ısısı +150C / +350C 
Uygulama ortam nemi %40-70 
Kürlenme hızı  30 - 60 dakika   (20oC,%50 nem) 
Kürlenme kalınlığı > 4 mm  (24 saat, 20oC) 
Kuruma süresi 1-2 saat  (25oC,%50 nem) 
Çekme mukavemeti 4  N/mm2  (%50 , +20oC)  
Kopma dayanımı >900   (25oC,%50 nem) 
Viskosite 1000-1500 brookfield (25oC) 
Kıvam Akışkan 
Renk Gri, kahve 
 

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 
 

Uygulama sırasında eldiven, koruyucu giysi, maske/gözlük 
kullanmalı, ürünün göz, ağız ve cilt ile teması önlenmelidir. 
Cilt ile temasında bol su ile yıkanmalı, göz ile temas ve 
yutulması durumunda doktora başvurulmalıdır. 
 

AMBALAJ VE DEPOLAMA 
 

15 kg teneke. 

Orijinal paketinde, +50C / +250C’de havalandırılmış,  kuru ve 
korumalı ortamlarda, güneş, yağmur ve dondan korunarak 
depolandığında raf ömrü üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. 

 
 
 
 
 

SARFİYAT 
 

 0.7 – 1.0 kg / m2 
 

UYGULAMA 
 

Yüzey hazırlığı 
Uygulamadan önce yüzey toz, yağ, boya, kür, bitüm gibi 
maddelerden arındırılmalıdır ve kuru olmalıdır. 
Beton ve çimento esaslı yüzeyler; zımparalanmalı ve sanayi 
tipi elektrikli süpürge ile iyice temizlenmelidir. 
Anhidrit yüzeyler; zımparalanmalı ve sanayi tipi elektrikli 
süpürge ile iyice temizlenmelidir. 
Seramik yüzeyler; yüzey yağ gibi yapışma önleyici 
pisliklerden arındırılmalı, yüzey hafif pürüzlendirilmeli veya 
PRIMER CERAMICA astarı kullanılmalıdır. 
Kumlanmış mastik asfalt yüzeyler; PRIMER PS astarı 
kullanılmalıdır. 
 

Astarlama 
Beton ve çimento esaslı yüzeyler ile anhidrit yüzeylerde 
astar kullanımı gerekmez. 
Seramik ve kumlanmış asfalt yüzeyler astarlanmalıdır. 
Seramik yüzeylerde;                 PRIMER CERAMICA 
Kumlanmış asfalt yüzeylerde ; PRIMER PS, PRIMER W-EP 
 Astar kullanımından en geç 30 dakika içinde, astar tack-free 
halindeyken, uygulamaya geçilir. 
Uygulama yapılacak yüzeye göre doğru astar uygulaması 
için lütfen teknik bilgi alınız. 
 

Uygulama 

 ARMABOND P-1K, yüzeye eşit miktarda taraklı mala ile 
uygulanır. 

 Üzerine yapıştırılacak ahşap malzeme iyice 
yapıştırıcının üzerine basılarak yerleştirilir.   

 Ahşap parçalar lastik tokmak ile sıkıştırılır. 

 Yüzeye bulaşacak veya taşacak yapıştırıcı, yaş 
haldeyken  hemen temizlenmelidir. 
(ahşap temizleme talimatına göre) 
 

 Yapıştırıcı, kürünü tamamlayana kadar ortam ısısı  
+150C / +350C,  nem %40-70 arasında olmalıdır. 

 Yapıştırıcı, kürünü tamamlayana kadar yüzey ısısı  
+150C / +200C arasında olmalıdır. 

 Yapıştırıcı kürünü tamamlayana kadar yüzey nem oranı; 
Çimento esaslı yüzeyde: %2.5 
Anhidrit yüzeyde: %0.5 

 Alttan ısıtmalı yüzeylerde, yapıştırıcı kürünü 
tamamlayana kadar yüzey nem oranı;  
Çimento esaslı yüzeyde: %1.8 
Anhidrit yüzeyde: %0.3 
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Ürünümüzün teknik özellikleri ile ilgili verilen bilgiler, mümkün olan en doğru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadır.  Draco, sadece ürünün kalitesinden sorumludur. 
Hatalı depolama ve kullanımdan dolayı sorumluluk kabul edilmez. Bu ürün bilgileri, güncellemeler olduğunda beyan edilecek yeni tarihli bültenle geçerliliğini kaybeder. 
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