
Általános leírás:
A TAPADÓHfD speciális, vizes bázisú, ásványi anyaggal dúsított, gyorsan száradó
diszperziós előbevonat, mely egy rendkívül erős tapadást biztosítva hordozórétegként
szolgál a bekent felületen.

Felhasználás:
Felhasználható kül- és beltérben hideg burkolás, vakolás, aljazat kiegyenlítés előtti
alapozásra, ha egy jÓl, erősen tapadó érdes felület szükséges a további munkához.
Egyaránt alkalmazható mind nedvszívó, mind nem szívó felületeken (beleértve csempét,
járólapot, OSB lemezt, alkalmas öntött betonra, cementesztrichre is). Nem használható
fémre és műanyagra

A tapadóhíddal kezelt felületre az új burkolat a szokásos ragasztókkal könnyen
felvihető, tehát nem szükséges a régi burkolat elbontása

Kivitelezés:

Fontos, hogy az alapfelület száraz, fagymentes, portói, szennyeződéstől,
zsíroktól,laza részektől mentes legyen.
A megfelelően előkészített felületet teljesen be kell vonni.
A szerszámok vízzel tisztíthatók.
Felhordható kefével. teddy hengerrel vagy ecsettel.

Felhasználás előtt fel kell keverni!

Műszaki jellemzők
Alkalmazható:
Nyitott idő:
Száradási idő:
Kiadósság:
Kiszerelés

+5 OC-tói +30 OC-ig közötti tárgy és levegő hőmérséklet esetén
min. 5 perc
(200C, felülettől függően) 1- 4 óra
6 -10 m2

/ kg
1,5kglvődőr, 6 kglvődőr, 15kglvődőr, 140kglhordó

KERMI szakvélemény száma: E-2009/000075-1

Csomagolás. tárolás:
+5 OC-tói +30 oC között eredeti csomagolásban, 12 hónapig felhasználható

Munkavédelem. tűzveszélyesség:

Egészségre ártalmas mennyiségű veszélyes anyagot nem tartalmaz.
A tapadóhíddal való munkálatok során az általános munkavédelmi előírásokat kell betartani, zárt
térben dolgozva a megfelelő szellőztetésről kell gondoskodni.
Nem tűzveszélyes termék. Fagymentes helyen kell tárolni.
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CSEMPÉT A CSEMPÉRE ....

" Időt, pénzt,járadtságot takarít meg! "

Hidegburkolati helyiségek pl. fiirdőszoba, konyha felújítás során a csempe és járólapok felújítása nagy
porral, felfordulással jár, miközben jelentős mennyiségű sitt is keletkezik. A régi csempe leverése és a
járólapok felszedése nélkül is felújítható egy-egy helyiség BINDER TAPADÓHID felhasználásával.

Kivitelezés:
• A felújítandó felület legyen stabH, hordképes! Szakember döntse el!

-A kotyogó, laza lapokat el kell távolítani és helyüket betonnal, aljzatkiegyenlítővel vagy
csemperagasztóval síkba kell hozni.

• A felület legyen tiszta, portóI, zsírtól, mosószer maradványtóI mentes. A letisztított felületre
ecsettel, hengerrel fel kell vinni a BINDER TAPADÓHÍDAT.

• Hőmérséklettől és a felülettől fiiggően a tapadóhíd 1-3 óra alatt megszárad.
• Az így előkészített felületre, az új burkolat a szokásos csempézési eljárással felvihető.
• 1 kg tapadóhíd 6-10 m2felület előkészítésére elegendő. A megszáradt felületre flexibilis vagy

fagyálló csemperagasztóval a szokásos módon felragasztható az új csempe/járólap.

Binder tapadóhfd használatának előnyei:
• Nincs por, kisebb a felfordulás.
• Jelentősen csökken a burkolási törmelék, csökken a költség.
• Rövidebb idő alatt kész a felújítás.

A FELÚJÍTÁS OLCSÓBB, GYORSABB ÉS KISEBB FELFORDULÁS SAL JÁR.

AMIRE ÜGYELNI KELL!
A burkolat síkja burkolóanyagtól fiiggően kb.l Omm-el beljebb kerül. Térvesztéssel kell számolni!
Ellenőrizni kell a szerelvények, a beépített bútorok, ajtók, elektromos csatlakozók és minden egyéb
falsíkba vagy padlósíkba épített tárgy visszahelyezhetőségét.

BINNDER TAPADÓHÍD veszélyes anyagot nem tartalmaz, nem tűzveszélyes termék.
Vízzel hígítható, a szerszámok vízzel tisztíthatók.

RÉGI BETON FELÜLETEK FELÚJÍTÁSA

Régi, vízszintes betonfelületek felújítása során a régi és "új" beton felületek nem kötnek össze, ezért
az " új" betonfelület ,,kotyoghat" és idővel megreped, töredezik. A tapadóhíd, vagy más néven
kötőhíd , beereszkedik egyrészről a régi betonfelületre másrészről a friss betonba, így egy erős kötést
hoz létre a két felület között, ami biztosíték arra nézve, hogy a felületre felhordott illetve lerakott
anyag tartósabban együtt marad.

• A régi beton felületét meg kell tisztítani a szennyeződésektől, távolítsuk el a laza leváló
részeket. majd portalanítsunk! A BINDER TAPADÓHÍD alkalmazása előtt vízzel nedvesítsük
be a javítandó beton felületét.

• A felületet egyenletesen be kell kenni tapadóhíddal. Meleg, száraz időben a tapadóhíd 1:1
arányban hígítható.

• " Friss a Frissre" technológiával, azaza a tapadóhíd teljes száradása előtt kell az "új"
betonréteget felvinni.

Binder tapadóhíd használatának előnyei:
• tartósabb lesz az új beton réteg
• vékonyabb réteg is elegendő ugyanazon rendeltetés eléréséhez

BINDER TAPADÓHÍD : 1,5 kg, 6 kg és 15 kg-os vödrökben, valamint 140 kg/hordó
kiszerelésben kapható.

MATERIÁL VEGYIPARI SZÖVETKEZET
1239 Budapest, ácsai út 10.

Tel.: +36 1 286-03-63, Fox: + 36 1 286·03·64 www.moteriol.hue·moil:info@moteriol.hu
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