
                                                                   

 

  

KARTA TECHNICZNA  
 

——————————————————————————————————————— 
BODENPROFI •  www.boden-profi.pl • bodenprofi@wp.pl •  tel: + 48 502 500 780 • ul. Głowackiego 5B  

 44-100 Gliwice • Forbo Erfurt GmbH  •  Postfach 101355  •  99013 Erfurt     
 

BODENPROFI 

ul. Głowackiego 5B 

44-100 Gliwice 

Tel: + 48 502 500 780 
bodenprofi@wp.pl 

www.boden-profi.pl 
                                                                   

 

870 Holzkittloesung - spoiwo do wypełniania fug i 

szczelin w parkiecie  
 

Właściwości:      - elastyczne dobrze wypełniające szczeliny  

                            - szybko schnące  

                            - dobrze mieszalne z pyłem drzewnym  

                            - dobrze poddaje się szlifowaniu 

 

Zastosowanie:     do wypełniania szczelin  we wszystkich rodzajach  parkietu,  podłogach       

                              i  elementach drewnianych do 2 mm szerokości fugi 

 

Dane techniczne: baza surowcowa                               nitroceluloza 

                              kolor:                                                 przeźroczysty 

                              konsystencja:                             średniej lepkości 

                              masa właściwa:                                 ok. 0,80g/cm
3
 

                              rozcieńczalnik:                              uniwersalny środek czyszczący 890  

                              sposób nakładania:                            szpachla gładka podwójna(75080)                                                                                             

                              zużycie:                                             ok.50-100 g/m
2
, w zależności od  

                                                                                        stanu podłogi, wielkości szczelin                          

                              czas schnięcia:                                  ok. 30 minut w zależności wielkości fug                                                                                                     

                              dopuszczalny okres przechowywania:   ok. 6 miesięcy w oryginalnych  

                                                                                          opakowaniach w temp.5-25ºC    

                              odporność na przemrożenia:              odporny 

                              warunki przechowywania:                 dobrze zamknięte 

                              GISCODE:                                              G 2 

 

P                            Przygotowanie  

podłoża:  Podłoga powinna być gładka, czysta, trwale sucha, pozbawiona  

pozostałości oleju, wosku, silikonu, wyszlifowana papierem ściernym o 

ziarnistości 80. 

 

Sposób użycia: 

Niewielką ilość zebranego pyłu szlifierskiego zmieszać na podłodze ze 

spoiwem 870, tworząc rzadką pastę. Rozprowadzać przy pomocy podwójnej 

szpachli po całej powierzchni podłogi. Zasychającą pastę należy 

rozcieńczać dodając spoiwo. Stosować do fug o szerokości do 2mm. 

Po wyschnięciu pasty (ok.15-30 minut) przeszlifować całą podłogę 

papierem drobnoziarnistym 100-120, usuwając dokładnie pozostałą na 

podłodze wyschniętą pastę.  
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Optymalne warunki szpachlowania: 

temperatura podłogi, otoczenia i spoiwa                  15-25
0
C 

wilgotność względna powietrza                                40-65% 

Zapewnić równomierne wietrzenie, unikać przeciągów i bezpośredniego 

nasłonecznienia. 

 

 

 
Czyszczenie 

narzędzi:          Narzędzia należy oczyścić natychmiast po użyciu przy pomocy 

uniwersalnego środka czyszczącego 683. 

 

 

Opakowanie:   opakowanie jednorazowe netto  10 l/ paleta 45 szt. 

 

 

Informacje dodatkowe:   

            Nasze informacje oparte są na doświadczeniach laboratoryjnych i praktycznych. 

Producent gwarantuje jakość produktu, jednak ze względu na różnorodność materiałów, 

sposobów użycia i warunków otoczenia, na które niestety nie mamy żadnego wpływu, nie 

ponosimy odpowiedzialności w przypadku stosowania go niezgodnie z instrukcją. Zalecamy 

przeprowadzenie prób we własnym zakresie. Należy posiadać aktualne informacje techniczne 

i karty bezpieczeństwa. Zakładamy znajomość oraz stosowanie przez wykonawców 

obowiązujących w danym kraju przepisów i reguł fachu. Proszę zapoznać się z naszymi 

Ogólnymi Warunkami Handlowymi. Wraz z ukazaniem się niniejszej instrukcji technicznej 

tracą ważność wszystkie wcześniej opublikowane.   

                                                                                                                     

Stan, dnia 22. Grudnia 2010 r.. 

 

 

 

 

 

 
 

 


