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CU 22

R2T

Kétkomponensû burkolatragasztó kerámiaburkolat víz- és vegyszerálló
ragasztásához
JELLEMZÔI
• víz- és vegyszerálló
• nagy szilárdságú
• rövid idôn belül terhelhetô
• fugázásra is alkalmas
ALKALMAZÁSI TERÜLET
Minden típusú kerámia burkolat-, természeteskô
(márvány)-, üvegmozaik-, valamint elôregyártott
elem- és profil nagyszilárdságú ragasztásához
ajánlott – kül- és beltérben, szívó és nem szívó
felületen egyaránt. Különösen alkalmas állandó
nedvességnek és vegyszereknek kitett helyiségek
(mosoda, autómosó, gyógyfürdô, üzemi konyha,
sörfôzde, siló, istálló, tejüzem, uszoda és
úszómedence, laboratóriumok) burkolatainak
ragasztásához. Alkalmazható továbbá fém- és
ivóvízzel érintkezô felülethez történô rögzítésre,
valamint padlófûtés esetén is. Cementtartalmú
aljzat esetében a visszamaradó nedvességtartalom nem lehet magasabb mint 4 CM%.
A Ceresit CU 22 epoxigyanta ragasztó – a
rögzítésen kívül – tartós és vegyszerálló fugázásra
is felhasználható.

A FELÜLET ELÔKÉSZÍTÉSE
A felületnek szilárdnak, tisztának, tartósan
száraznak, repedéstôl valamint tapadást gátló
anyagoktól mentesnek kell lennie. Az esetlegesen
lazán tapadó ragasztó- vagy festékmaradványt,
port és szennyezôdést el kell róla távolítani. A
nagyobb egyenetlenségeket és lyukakat 12 órával
a felhordás elôtt ki kell egyenlíteni. Erre a célra
keverjünk a Ceresit CU 22 ragasztóhoz 15%
mennyiségben (0,2–0,6 mm szemcseméretû)
tûzszárított kvarchomokot.

FELHORDÁS
A fémedény mindkét komponenst bekeverési
arányban tartalmazza. A kanna duplafedelû felsô
részébôl – a felsô mûanyag dugót és az alsó
lemezfeneket átlukasztva – az edzôt (térhálósító)
belefolyatjuk az alsó részben lévô gyantába, majd
elektromos keverôvel addig keverjük, amíg
egyenletes színû nem lesz. A keverési idô
minimum 2 perc. Részmennyiségeket nem szabad
összekeverni.
A bekevert ragasztót fogazott glettvassal (3–8 mm
fogmélység, lapmérettôl függôen) hordjuk fel a
felületre, majd a száraz burkolólapot – megfelelô
erô alkalmazásával – nyomjuk bele. A burkolólapokat nem szabad közvetlenül egymás mellé
illeszteni, hanem ki kell alakítani a megfelelô
fugatávolságot. A fugázást legkorábban 24 óra
múlva lehet megkezdeni a vegyszerálló Ceresit
CE 47 és CE 48 epoxi fugázókkal, vagy a
fugázóanyagként is alkalmazható Ceresit CU 22
epoxigyanta ragasztóval.

CU 22

Epoxigyanta ragasztó

FONTOS TUDNIVALÓK

KISZERELÉS

Csak száraz idôben, +5°C- és +25°C közötti
hômérsékleten javasolt az anyagot felhasználni.
A friss ragasztófoltokat – még folyékony állapotban – meleg vízzel és kefével-, a megkeményedett
ragasztómaradványt már csak mechanikus úton
lehet eltávolítani. A Ceresit CU 22 epoxi
vegyületeket tartalmaz, allergiás reakciót okozhat.
Munkavégzés során használjunk védôkesztyût és
védôszemüveget. A termék bôrre és szembe
kerülésétôl óvakodjunk. Ha ez mégis megtörténne,
alaposan mossuk meg az érintett testrészt.
Szükség esetén hívjunk orvost. A csomagoláson és
a Biztonságtechnikai Adatlapon található figyelmeztetéseket és a felhasználásra vonatkozó
elôírásokat be kell tartani. A fagytól óvni kell.

MÛSZAKI ADATOK
Összetétel:

ásványi töltôanyagokat és
adalékszereket tartalmazó
epoxigyanta

Bekevert ragasztó sûrûsége:

kb. 1,6 kg / l

8 kg fém vödörben.

TÁROLÁS
Eredeti, jól zárt csomagolásban, száraz, hûvös,
nedvességtôl védett helyen.

FELHASZNÁLHATÓ
Az elôírt tárolás mellett a gyártástól számított 12
hónapig.

EGYÉB INFORMÁCIÓK
A papírzsákot csak akkor tegyük a papírhulladék
gyûjtôbe, ha teljesen üres és nem tartalmaz
anyagmaradványokat. A megkeményedett termékmaradványokat az építôipari hulladékgyûjtôben
helyezzük el. A maradék anyagot nem szabad
talajba, természetes vizekbe és csatornába
juttatni.
A Cetresit CU 22 epoxiragasztó csak a termékismertetôben feltüntetett területeken használható
fel. A termékparamétereket gyakorlati tapasztalataink illetve mérési eredményeink alapján
adtuk meg.

Keverési arány
(A komponens : B komponens): 3:1 súlyarány
Bedolgozhatóság (fazékidô):

90 perc

Alkalmazási hômérséklet:

+10°C-tól +25°C-ig

Terhelhetô, fugázható:

24 óra elteltével

Vegyszerállóság:

7 nap elteltével

Hôállóság:

-30°C-tól +100°C-ig
(száraz körülmények között)

Tapadószilárdság:

≤ 2,2 N/mm2

Alkalmazástechnikai tanácsadás:
Tel.: (82) 464-415, (82) 464-400
Fax: (82) 464-409

Anyagszükséglet:
Fogmélység
(mm)

CU 22
(kg/m2)

3

1,9

4

2,2

6

2,8

8

3,4

A fenti adatok normál klímára (+23°C és 50% relatív páratartalom)
vonatkoznak.
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