
SISTEMA DE MEDIÇÃO CERTIFICADO PELO ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO SGS

GREENBUILDING RATING®

• Elevada capacidade expansiva e poder de enchimento

• Elimina o “som vazio” dos elementos não perfeitamente 
colados

• Elevadas prestações adesivas

• Específico para a reparação de parquet em bruto e 
envernizado

• Adequado para a reparação de pavimentos em geral

PLUS PRODUTO

Destinos de utilização
Fixação e reparação de elementos de parquet e pavimentos não perfeitamente colados ao suporte.
Injecção de enchimento de microfissuras por baixo do pavimento.

Pavimentos interiores, exteriores.

Não utilizar
Para a colocação e a colagem de elementos de pavimentos em madeira e de pavimentos em geral. Para injectar em destacamentos de 
pavimentos e revestimentos sem interrupção da continuidade.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Preparação dos suportes
Pavimentos em bruto ou afagados: abrir um furo, com broca de 3 – 4 mm, junto à ligação entre as peças ou entre os elementos de 
madeira a fixar, até atingir o suporte.
Pavimentos envernizados: proteger a zona a reparar aplicando uma fita adesiva transparente ou de papel. Abrir um furo, onde for 
necessário, através da fita com uma broca de 3 – 4 mm até atingir o suporte.
Pavimentos em geral: proteger a zona a reparar aplicando uma fita adesiva transparente ou de papel. Consoante o tipo de material, 
escolher o ponto mais adequado e abrir um furo através da fita com uma broca de 3 – 4 mm até atingir o suporte.

Remover o pó do furo com um aspirador ou soprando com ar comprimido. Injectar no furo algumas gotas de água e proceder com a 
aplicação do MP100.

Preparação
Produto pronto a usar. 

Aplicação
Iniciar a aplicação injectando no furo 1 – 2 cm3 de MP100. Aguardar alguns minutos e, se necessário, efectuar injecções adicionais 
consoante a espessura e a área que se pretende preencher. Recomenda-se não injectar quantidades excessivas de MP100, uma vez 
que o produto, durante a fase de endurecimento, aumenta de volume para preencher os espaços vazios, e se for aplicado em excesso 
pode sair pelas fissuras entre as peças ou pelo furo. Após o endurecimento, remover o eventual excesso de MP100 à volta do furo e 
retirar a fita. Obtém-se assim simultaneamente a fixação e o fecho do furo. Em caso de necessidade, remover o MP100 presente no furo 
e voltar a fechar/betumar o furo com produtos adequados.

INDICAÇÕES DE USO

LINHA COLOCAÇÃO / Colocação parquet e resilientes
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Adesivo orgânico eco-compatível expansivo para a fixação e a reparação 
de elementos de parquet parcialmente destacados, ideal no GreenBuilding. 
Monocomponente, respeita o ambiente.

O MP100 desenvolve um endurecimento de acção expansiva que garante o 
enchimento das microcavidades e a fixação dos elementos de parquet e de 
pavimentos em geral não perfeitamente colados ao suporte.

MP100

*  ÉMISSION DANS L’AIR INTÉRIEUR Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une 
échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
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Os dados relativos ao Rating são referidos no GreenBuilding Rating® Manual 2014. As presentes informações foram actualizadas em Julho de 2019 (ref. GBR Data Report - 07.19); determina-se que as mesmas podem ser sujeitas a integrações 
e/ou variações no tempo por parte da KERAKOLL SpA; para essas eventuais actualizações, pode ser consultado o www.kerakoll.com. A KERAKOLL SpA responde, portanto, pela validade, actualidade e actualização das próprias informações 
apenas se retiradas directamente do seu site. A ficha técnica é redigida com base nos nossos melhores conhecimentos técnicos e de aplicação. Não podendo, no entanto, intervir directamente nas condições das obras e sobre a execução 
dos trabalhos, constituem indicações de carácter geral que de modo algum vinculam a nossa Empresa. Aconselha-se, portanto, um ensaio prévio a fim de verificar a idoneidade do produto à utilização prevista.

KERAKOLL PORTUGAL S.A.
Núcleo Empresarial da Venda do Pinheiro
Quinta dos Estrangeiros, Bloco 2 - Fracção 97
2665-602 Venda do Pinheiro MFR - Portugal
Tel +351 21 986 24 91 - Fax +351 21 986 24 92
info@kerakoll.pt - www.kerakoll.com

ISO 9001
CERTIFIED
IT10/0321
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A reparação e a fixação de elementos de parquet, em bruto ou envernizados parcialmente destacados, será realizada com adesivo 
orgânico eco-compatível expansivo monocomponente, com elevado poder de enchimento e adesivo, GreenBuilding Rating® 1, tipo 
MP100 da Kerakoll Spa.

ESPECIFICAÇÃO

Aspecto fluido transparente amarelo pálido
Embalagem garrafas 500 g
Conservação ≈ 12 meses na embalagem original
Advertências evitar o gelo, evitar exposição solar directa e fontes de calor
Temperaturas limite de aplicação  de +10 °C a +30 °C
Transitabilidade (tráfego pedonal)  ≈ 12 h
Tempo de espera para o afagamento ≈ 24 h
Colocação em serviço ≈ 24 h
Levantamento de dados a +23 °C de temperatura, 50% H.R. e ausência de ventilação. Podem variar em função das condições específicas da obra: temperatura, ventilação, absorção 
do suporte.

DADOS TÉCNICOS SEGUNDO A NORMA DE QUALIDADE KERAKOLL

Após o uso, voltar a fechar cuidadamente a embalagem.
Não utilizar com temperaturas inferiores a +10 °C.
Antes de usar, ambientar o produto à temperatura dos locais.
Cada embalagem, uma vez aberta, deve ser terminada o mais brevemente possível.
Para além destas informações, devem ser seguidas as instruções contidas nas fichas técnicas em vigor dos outros produtos referidos.

OUTRAS INDICAÇÕES

- Produto para uso profissional
- respeitar eventuais normas e regulamentos nacionais
- durante o uso seguir as normas e as instruções de segurança em vigor
-  temperatura, humidade ambiental, ventilação, absorção do suporte e do material de colocação podem fazer variar os tempos de 

trabalhabilidade e presa do adesivo
- durante o uso, proteger as mãos com luvas, uma vez que o produto adere tenazmente à pele
- ventilar os locais durante e após o uso
- em caso de necessidade, solicitar a ficha de segurança
- para mais informação, consultar o Kerakoll Worldwide Global Service +351 21 986 24 91 - info@kerakoll.pt

ADVERTÊNCIAS

Limpeza
A limpeza das superfícies, dos resíduos de MP100 ainda fresco, efectua-se com álcool. A limpeza das ferramentas efectua-se com 
Diluente 01. Após o endurecimento, o MP100 pode apenas ser removido mecanicamente com muita precaução, tendo o cuidado de não 
danificar o envernizamento ou a superfície do pavimento.

INDICAÇÕES DE USO


