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INFORMAÇÃO DA EMBALAGEM:
OLIVÉ PARQUET está disponível nas seguintes 

embalagens:
Baldes de plástico de 16 Kg 

(paletes de 36 baldes)
Bolsas de alumínio com 600 ml

Caixas de 20 und (paletes de 36 caixas)
* Paletes europeias de 120x80 cm

Outras embalagens estão disponíveis sob pedido. 

CORES:
Bege.

Outras cores estão disponíveis mediante pedido 
especial.

ARMAZENAGEM:
Armazenar OLIVÉ PARQUET nas embalagens 

originais, fechadas, em local bem ventilado e sem 
humidade, protegido da luz solar direta, a 

temperaturas entre +5ºC e +25ºC. O tempo de 
armazenamento é de 9 meses para os baldes e de 

12 meses para as bolsas de alumínio.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

OLIVÉ PARQUET é um adesivo flexível sem solventes nem água, de cura rápida e
pronto para usar, com base na nova tecnologia de polímeros híbridos, que cura
em contacto com a humidade.

OLIVÉ PARQUET é especialmente indicado para a colagem de todos os tipos de
parquets aplicados em suportes porosos e não porosos, como betão, cimento,
cerâmica, madeira , metais, etc.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:
• Pronto a usar. Fácil de aplicar.
• Não contém água. Livre de solventes e isocianatos. Não é necessária

sinalética de perigo.
• Cura rápida com elevada resistência final.
• Aplicável com espátula denteada forma um filme de cola estável.
• É permanentemente elástico e não encolhe. Restaura a elasticidade inicial

após compressão ou alongamento. Dissipa forças de cisalhamento.
• Inodoro e resistente à humidade.
• Polimerização neutra. Não corrosivo em pavimentos metálicos.
• Reduz de forma significativa a transmissão de ruídos de impacto.

REGULAÇÕES AMBIENTAIS:
• Classe A+, em conformidade com a regulamentação francesa de emissões

de COV no ar interior.
• Em conformidade com a LEED® IEQ- 4.1 (Qualidade Ambiental Interior)

adesivos e vedantes.
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Recomendado para todos os tipos de parquet, como parquet sólido, réguados, parquet
multi-camada, laminados, etc.

Para parquets com espessuras entre 5-30 mm, e até largura de 260 mm para parquet
maciço e 300 mm para parquet multi-camada.

Aplicável em suportes porosos e não porosos como betão, cimentos, cerâmica, madeira,
incluindo pavimentos com aquecimento radiante.

APLICAÇÕES:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Base: Polímero hibrido

Aspeto: Pasta (espalhável)

Densidade: (ISO 2811-1) Aprox. 1,70 g/ml

Tempo de formação de pele: (OQ.16-interna) 5 – 10 minutos (a 23ºC; 50% H.R.) 

Tempo de trabalho: Aprox. 20 minutos (a 23ºC; 50% H.R.) 

Rendimento: Aprox. 0,75 – 1,0 Kg/m² 
dependendo da espessura da espátula e do piso/substrato.

Temperatura de aplicação: Entre 5ºC e 40ºC

Temperatura de aplicação ideal: Entre 15ºC e 25ºC

Tráfego de pessoas: Mínimo 24 horas

Conteúdo total de VOC: (SCAQMD norma 1168) Aprox. 35 g/l

Propriedade do produto curado:  (Ao fim de uma semana a 23ºC e 50% H.R.) 

Temperatura de serviço: -40ºC a +90ºC

Dureza Shore A: (ISO 7619-1) 55

ISO 37 (2mm espessura, S2 provete, 7 días, 23ºC;50% H.R.) 

Tensão máxima: (ISO 37) 1,30 MPa

Esses valores podem variar de acordo com factores ambientais, como temperatura, humidade e tipo de substratos. O tempo até a cura estar completa
pode ser maior a temperaturas mais baixas, menor humidade ou aumento da espessura do produto aplicado.



INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

Preparação de superfícies e aplicação:

A. Limpeza e preparação da superfície:

Os substratos devem estar limpos, nivelados e firmes, secos, livres de resíduos, pó, gorduras ou outros contaminantes que
possam afectar a aderência. Superfícies pintadas têm de estar bem curadas e consolidadas, remover resíduos de pinturas.

É necessário preencher todos os buracos e irregularidades do suporte, tentando obter um suporte tão plano quanto possível.

A preparação é fundamental para o resultado final do piso instalado. Verifique o teor de humidade do piso antes de aplicar o
OLIVÉ PARQUET e consulte as instruções dos fornecedores de parquet. O teor de humidade residual deve estar dentro dos
limites indicados pelo fabricante do parquet.

O produto é adequado para muitos tipos de materiais de construção: betão, tijolo, mármore, azulejos, cerâmica, fibra de betão,
aço galvanizado, aço inoxidável, ferro, metais pintados, alumínio lacado, alumínio anodizado, madeira, melamina, PVC,
policarbonato, etc.

Suportes de betão ou argamassa:
Devem ser lixados, limpos com um aspirador industrial, apresentar-se nivelados e sem humidade.
Cerâmica:
Desengordurar ou lixar a superfície e aspirar.
Madeira:
Certificar que está bem ancorada ao suporte e a superfície está consolidada.

Antes de aplicar OLIVÉ PARQUET colocá-lo com antecedência no espaço onde se vai trabalhar para se aclimatar à temperatura
ambiente.

B. Primário:

OLIVÉ PARQUET adere aos materiais de construção mais comuns sem primário, no entanto, é recomendado um teste de
aderência preliminar em todas as superfícies, por se é necessário utilizar um primário prévio para obter melhor desempenho.
Queira contactar-nos para qualquer necessidade de assistência técnica.

C. Aplicação do produto:

Caso exista uma fina camada superficial de adesivo já curado removê-la. Baldes abertos tem de se proteger a superfície do
adesivo com um filme plástico antes de armazenar o balde.

A temperatura ótima de aplicação é entre 15ºC e 25ºC.

Aplicar o adesivo uniformemente com uma espátula denteada sobre o suporte. A profundidade e largura dos dentes permite
controlar a quantidade de adesivo. Não aplicar adesivo numa área superior à que se consegue trabalhar até 20 minutos após a
sua aplicação. Assegurar que o reverso do parquet está bem humetado pelo adesivo.

Instalar o parquet imediatamente após a aplicação do adesivo, pressionando com um rolo compressor ou batendo com um
martelo de borracha. Prestar especial atenção às extremidades do parquet que devem ser bem pressionados contra o adesivo.

Deixar um espaço de 10-15 mm nas bordas junto às paredes ou pilares para permitir eventuais dilatações.

Um elemento incorrectamente posicionado pode ser facilmente descolado e reposicionado nos primeiros minutos após a
aplicação.
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Observações:
Nunca instale parquet num substrato que contenha demasiada humidade ou que não esteja protegido contra possível aumento
da humidade.

Não instale o parquet se a humidade relativa for superior a 65-70%.

Não aplique o adesivo a temperaturas abaixo de 10°C ou acima de 30°C.

Não dilua o adesivo.

Nunca colar madeira demasiado seca, a fim de evitar a expansão da madeira.

Não ligar o aquecimento de piso radiante antes que o adesivo esteja curado, entre 24/48 horas, aumentando de forma gradual
a temperatura do aquecimento.

Evitar o contato com água até cura completa do adesivo.

Lixar e envernizar após o adesivo estar completamente curado, mínimo 7 dias.

É recomendável testes prévios à instalação de madeiras exóticas ou outras especialmente sensíveis.

Atender à grande variabilidade de suportes, respetivas condições e tipo de materiais a aplicar, é responsabilidade dos usuários
testar previamente numa pequena área para concluir sobre a adequação do adesivo ao fim a que se destina.

Segurança:
Utilizar preferentemente em áreas ventiladas, evitando o contacto com a pele e os olhos. Manter fora do alcance das crianças.

A informação relativa à segurança do produto encontra-se disponível na ficha de dados de segurança (FDS). Antes de utilizar o
produto, é aconselhável ler atentamente as FDS e as etiquetas de segurança da embalagem.

D. Limpeza:

Se deixar adesivo na superfície da madeira, é fácil remover, tanto molhado quanto seco, e não são necessários químicos
especiais.

O parquet sujo deve ser limpo imediatamente com um pano limpo. O produto não curado pode ser facilmente removido com
álcool. O produto curado deve ser removido mecanicamente.



Responsabilidade
A informação contida no presente documento, em particular as recomendações relativas à aplicação e utilização final dos nossos produtos, são considerados
como realizados de boa-fé ao nível do conhecimento e constituem o resultado de comprovativos, da experiência e constituem-se como diretrizes. Cabe ao
utilizador a responsabilidade de determinar se o produto é adequado para a aplicação. Devido à grande variedade de materiais e condições, que estão para
além do nosso conhecimento e controlo, recomendamos a realização dos ensaios prévios suficientes.
Os direitos de propriedade de terceiros devem ser respeitados.

Esta ficha técnica anula e substitui as emitidas anteriormente para o mesmo produto.
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GARANTIA:

A Krimelte garante que o seu produto cumpre, dentro do prazo de validade, todas as suas especificações.

Caso seja considerada nossa alguma responsabilidade, seria apenas por eventuais danos e pelo valor da mercadoria que foi
fornecida e disponibilizada por nós ao cliente Entende-se que garantimos a qualidade irrepreensível dos nossos produtos de
acordo com as nossas Condições Gerais de Venda e Fornecimento.

Polígono Industrial Les Massotes
Avda. Bertrán Güell, 78
08850 Gavà (Barcelona)
ESPAÑA
T. (+34) 936 629 911
info.es@krimelte.com

Zone Industrielle
Rue Pierre et Marie Curie
59147 Gondecourt (Lille)
FRANCE
T. (+33) 3 20 38 25 54
info.fr@krimelte.com

Estrada de Alfragide, Lote 107
Bloco A2-R/C - Edifício Mirante
2610-008  Alfragide - Amadora
PORTUGAL
T. (+351) 214 262 083
info.pt@krimelte.comCe
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olive-systems.com

203 The Bridgewater Complex
Canal Street, Liverpool, L20 8AH
UNITED KINGDOM
T. (+44) 151 550 0179
info.uk@krimelte.com
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