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taxta döşəmələr üçün yapışqanlar
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N. 80/100

= 15 kg = N. 44

MS GOLD FLEX

EURO GOLD

"Yeni" Gold Line "R&D  laboratoriyamızın 
ən son nailiyyətidir və o, istismar 
göstəriciləri, ekologiya və qablaşdırma 
baxımından, parket vurulması üçün 
təklif edə biləcəyimiz  məhsul 
çeşidimiz içərisində ən üstün yeri 
tutur".

Norması 1000 - 1400 qr / m2 
Səthə çəkilmiş yapışqanı 
gözlətmə vaxtı 90 - 120 dəqiqə.

Üstündə gəzmək olar 12- 18 saat
Son bərkimə 48 - 72 saat

YÜKSƏK İSTİSMAR GÖSTƏRİCİLƏRİNƏ 
MALİK TƏKKOMPONENTLİ MS 
YAPIŞQAN

Xüsusilə sement əsaslı döşəməaltı və ya 
əvvəlcədən mövcud olan, hopdurmayan 
(mərmər, keramikadan hazırlanmış 
plitkalar, daş plitkalar, taxta səthlər) 
döşəmələr üzərinə bütün növ taxta 
döşəmələri yapışdırmaq üçün olan 
təkkomponentli silan əsaslı yapışqan.

• Təkkomponentli
• 100% MS Texnologiyası
• Yüksək effektivliyə malik
• Yüksək keyfiyyətli ilkin yapışqanlıq
• Bütün növ taxta döşəmələrin 

yapışdırılması üçün uygundur
• Tərkibində izosianat və aminlər 

yoxdur
• Tərkibində həlledici yoxdur
• Çox az VOC (Tezbuxarlanan 

orqanik birləşmələr) buraxılması

Norması 800 - 1000 q / m2 
Səthə çəkilmiş yapışqa-
nı gözlətmə vaxtı 50 - 60 dəq.

Üstündə gəzmək olar 12- 18 saat
Tam bərkimə 48 - 72 saat

ƏTRAF MÜHİTƏ AZ TƏSİRİ OLAN 
İKİKOMPONENTLİ YAPIŞQAN (TAXTA 
DÖŞƏMƏLƏR ÜÇÜN)

Beton səthlər və ya əvvəlcədən mövcud 
olan, hopdurmayan (mərmər, keramikadan 
hazırlanmış plitkalar, daş plitkalar, 
taxta səthlər) döşəmələr üzərinə taxta 
döşəmələri yapışdırmaq üçün olan, susuz, 
epoksid-poliüretan əsaslı, ikikomponentli 
yapışqan.

• İkiomponentli
• Yüksək istismar göstəriciləri 

(yapışma və möhkəmlik)
• Hər növ taxta döşəmələr üçün 

uygundur
• Mala ilə yaymaq çox asandır
• Tətbiqetmə zamanı yüksək 

səviyyəsini saxlayır
• Çox az VOC (Tezbuxarlanan 

orqanik birləşmələr) buraxılması
• Xoş iy

A + B
10 kq CƏMİ.

N. 80/100

= 15 kq = N. 44
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