
Technikai adatlap        

US Buildfix W Építési és stukkó ragasztó 
 

Termék: 
A US Buildfix W Építési és stukkó ragasztó egy oldószermentes, használatra kész ragasztópaszta, mely 
általánosan felhasználható építési anyagok, különösen stukkók, díszlécek, rozetták, faburkolatok, lécek, 
műanyag és polisztirol elemek, profilok, stb. ragasztására. Ajánlott házak, irodák, ipari létesítmények 
befejező és felújítási munkái során. Alkalmas bel- és kültéri használatra.     
 
Tulajdonságok és előnyök: 

• Festhető, csiszolható, vakolható  

• Oldószermentes - környezetbarát 

• Egyoldalú felhordás, egyszerű felhasználhatóság 

• Nagy kezdeti és végső ragasztóerő nedvszívó felületeken 

• Jó kitöltő hatás egyenetlen felületen is 

• Vízálló – nem folyamatos vízterhelés mellett 

• Szagtalan, öregedés-, és UV álló 
 
Alkalmazások: 

• Szereléskor szükséges ragasztásokhoz 

• Stukkók, díszlécek, rozetták ragasztása 

• Fapanelek ragasztásához, pl. dekorációs céllal 

• Szegélylécek ragasztásához különböző alapfelülettel 

• Küszöbök, párkányok és kábelcsatornák ragasztásához 

• Csempe, polisztirol ragasztása fára, betonra, kőre vagy fémekre 

• Falburkolatok ragasztása fára, betonra és kőre 
 
Felületek: 
Típus: valamennyi szokványos felületre: farostlemezhez, salakgyapothoz, gipszkartonhoz, tégla, 
kerámia, PVC, fa és műanyag elemek ragasztása, hő-, és hangszigetelő anyagok ragasztása (beleértve 
a polisztirolt, de akár a purhabot is). Kivéve PP, PE, PTFE, bitumen. A ragasztott anyagok közül egynek 
porózusnak vagy szívó hatásúnak kell lennie. Ne használjuk márvány, natúr kő, nem kezelt fém 
felületeken, valamint tartós vízterhelés alatt álló, vagy annak kitett helyeken.  
 
Műszaki adatok: 
Bázis: Diszperzió 
Konzisztencia (Állag): Stabil paszta 
Kötési rendszer: Fizikai száradás 
Nyitott idő: 15 perc 
Kötési idő: 24 – 48 óra 
Sűrűség: 1,4 g/cm3 
Hőállóság: -20°C és +70 °C között (teljes kötés után) 
Alkalmazási hőmérséklet: +5°C-től +35°C-ig 
 
 
 



Csomagolás: 
Szín: fehér 
Csomagolás: 280 ml PE flakon, 15db/karton 
 
Eltarthatóság: 
18 hónap zárt csomagolásban, hűvös és száraz helyen, +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten, 
fagymentes helyen tárolva. 
 
Alkalmazás: 
A felület állapota: tiszta, száraz, por- és zsírmentes 
Előkészítés: nem szükséges 
Javasolunk egy előzetes összeférhetőségi vizsgálatot. 
Felhordás: kézi vagy pneumatikus pisztollyal. Egyoldalúan, pontokban, vagy vonal alakban felhordva a 
felületre. Léceknél a végeken és a széleken pontokban hordjuk fel a ragasztót. Lap formájú felületeknél, 
pontokban a sarkoknál és a szélek mentén, majd gumikalapáccsal tömörítsük. Ne kenjük be a teljes 
felületet! Még vastagabb ragasztóréteg esetén is történjék meg a ragasztás a ragasztó felhordása után 
legkésőbb 15 percen belül. Korrekció csak rövid ideig lehetséges. Nehezebb tárgyak ragasztása esetén 
a megkötésig támasszuk alá. 
Amennyiben mindkét felület nem nedvszívó, abban az esetben a ragasztó kötési ideje a többszörösére 
emelkedik! A kötési idő függ a hőmérséklettől, a levegő páratartalmától, a felhasznált anyag 
vastagságától, valamint az alap nedvszívó képességétől. Az alacsony hőmérséklet és a magas 
páratartalom lassítják a megkötést. Kültéri ragasztás esetén a felragasztott tárgyat tömítsük körbe 
annak érdekében, hogy a csapadék ne folyjon a ragasztott felületek közé! 
Tisztítás: vízzel közvetlenül felhasználás után. 
Kikötött ragasztó csak mechanikusan távolítható el. 
 
Munkavédelmi ajánlás: 
Tartsa be a szokásos munkahigiéniai előírásokat. 
 
Címketartalom: nem veszélyes termék 
Szimbólum: nincs 
R-mondatok: nincs 
S-mondatok: nincs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye, és 
jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma 
miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, mi nem vállalhatunk semmilyen felelősséget a kapott eredményekért. Minden 
esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását. 
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