Parket leggen binnen de afgesproken termijn:
Vaak moet met het leggen van vloeren, als laatste klus voor oplevering, termijnoverschrijdingen van vorige
werkzaamheden worden ingehaald. Daarbij spelen ook regelmatig ongunstige weersomstandigheden een
rol die de voorgeschreven droogtijden van de dekvloer verlengen. Hiervoor biedt Thomsit technisch hoogwaardige producten waarmee veilig en zonder risico op de droogtijd van de dekvloer wordt bespaard
waardoor de oplevering en ingebruikname van het gebouw volgens afspraak kan worden gegarandeerd.

Bezoek ons op:
www.thomsit.nl

Thomsit systeemoplossingen: snel en veilig!

Voorbereiden:
CM-meting uitvoeren en het oppervlak van de dekvloer schuren
en zuigen.
Voorbehandelen:
Afhankelijk van de gemeten CM-waarde vochtscherm aanbrengen. Dit verkort de wachttijd tot het leggen van het parket
met ruim 3 weken.
Thomsit R 740 Reno Express voorstrijk
Voor absorberende en dichte ondergronden met restvocht tot
4 CM%
• Schermt vocht af
• Al na 1 uur uitgehard
of:
Thomsit R 755 Vochtscherm 2-c
Voor kritieke ondergronden en hoge belasting met restvocht tot
6 CM%
• Schermt restvocht optimaal af
• Kan zwaar worden belast
Alvorens te egaliseren, voorstrijken met Thomsit R 766, lees het
technische informatieblad.
Egaliseren:
Thomsit XXL Power Egaliseermiddel
Voor het egaliseren van 0,5 - 20 mm in één bewerking
• Extra snel en extra variabel
• Extra sterk voor bedrijfsruimtes
Lijmen:
Thomsit P 695 Elast Universal strong
Hard-elastische lijm voor een sterke, schuif-elastische verlijming
van massief en kant-en-klaar parket.
• Extra grote aanvangsstabiliteit, al na 12 uur beloopbaar
• Uitermate elastisch en blijvend sterke hechtkracht, geen 		
verbrossing

zee

rm

Tip van de expert:
Vaak voldoet Thomsit R 740 als vochtscherm met een zeer korte uithardingstijd, zodat het
parket nog op dezelfde dag kan worden gelijmd.
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Dit snelle en schone renovatiesysteem van Thomsit voldoet aan de hoogste eisen wat betreft de arbeidsveiligheid, de
kwaliteit van de binnenlucht en het milieu. De zeer emissiearme producten zijn voorzien van het Duitse milieukeurmerk
DER BLAUE ENGEL en/of het kwaliteitskeurmerk GEV-Emicode EC 1plus/EC 1plus-R.

