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Megjegyzés: E dokumentációban megadott utasítások a tapasztalatainkon és a gyakorlaton alapulnak. Tekintettel az 
anyagok és alapfelületek különbözőségére, valamint a lehetséges alkalmazások sokféleségére, amelyek a mi 
ellenőrzésünkön kívül maradnak, nem tudjuk vállalni a felelősséget a kapott eredményért. Minden esetben ajánlatos 
kísérleteket végezni. 
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Műszaki adatok:  
Bázis Szintetikus kaucsuk 
Konzisztencia (Állag) Paszta 
Kötési rendszer Fizikai száradás, kristályosodás 
Nyitott idő (*) Kb. 15  perc (20°C, 65% rel. nedvesség tartalom) 
Fajsúj 1,23 g/m3 
Hőállóság -20°C és +60 °C között 
(*) A környezeti hőmérséklet és a különböző anyagok egymásra hatása megváltoztathatja a jelöléssel ellátott értékeket. 
 
 
 
Termék: 
Használatra kész, oldószer tartalmú, szintetikus 
kaucsuk alapú ragasztó. Nagy kötőerő és kiváló 
ragasztóképesség minden építőipari alapfelülethez, 
kivétel PP és PE. Ellenálló a nedvességgel szemben. 
 
 
 
Tulajdonságok:  
- Használatra kész 
- Erős ragasztó erő 
- Minden építőipari felületre alkalmazható 
- Mozaiktükrök ragasztására 
- Kerámialapok ragasztására 
 
 
 
Minőségi tanúsítványok: 
- Az ISO 9002 szabvány minőségi  
       követelményeinek megfelelően kifejlesztett 
       termék . 
-      PZH HK /B/2739/08/98 Lengyelország 
 
 
 
Csomagolás: 
Szín:  világossárga 
Csomagolás:  310 ml PE kartus 
 

Eltarthatóság: 
12 hónap zárt csomagolásban, hűvös és száraz helyen, 
+5°C és +25°C közötti hőmérsékleten tárolva. 
 
 
 
Felületek: 
Típus: kő, beton, gipszfal, fa, vakolat. 
A felület állapota: tiszta, száraz, por- és zsírmentes 
Javasolunk egy előzetes összeférhetőségi vizsgálatot. 
 
 
 
Alkalmazás: 
Felhordás: szilikonpisztoly 
Alkalmazási hőmérséklet: +5°C-től +30°C-ig 
Tisztítás: alkohol vagy aceton 
Használati utasítás: Vigye fel csíkokban a ragasztót a 
tükör hátlapjára, majd nyomja az alapfelülethez rövid 
ideig, válassza le azt és kb. 15 perc elteltével nyomja rá 
erősen végleg a felületre. Nagy felületek esetében 
fogazott glettvassal terítsük egyenletesen szét a 
ragasztót, 15 perc elteltével nyomjuk erősen össze a az 
alapfelülettel. 
 
 
 
Munkavédelmi ajánlás: 
Tartsa be a szokásos ipari higiéniát. Kesztyű 
használata ajánlott. Jól szellőző helységben 
alkalmazható. 
 
 
 
   
 


