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Extraminôségû neoprén kontaktragasztó
Padlóburkolatok erôs, kontakt módon történô ragasztására
Jellemzôi
• széles felhasználási terület
• rendkívül nagy ragasztóerôvel bír
• azonnal terhelhetô
Alkalmazási terület
Oldószertartalmú, extra erôs, neoprén kontakt
ragasztó – PVC-, linóleum-, tûfilc- és sima, csiszolt
hátoldalú gumiburkolat, valamint lépcsô profil,
élvédô, szegôléc és lábazati elem ragasztására.
Különösen ajánlott nem szívó- és formázott
felületre (pl. lépcsôre). Fontos: a ragasztót mind
a két felületre fel kell hordani! Padlófûtés esetén is
alkalmazható.

A felület elôkészítése
A ragasztandó (javítandó) felületeknek szilárdnak,
száraznak, por- és zsírmentesnek kell lennie.
A jobb tapadás érdekében célszerû azokat
érdesíteni (csiszolás). Ha szükséges, az aljzatot
a megfelelô Thomsit alapozó és aljzatkiegyenlítô
segítségével ki kell egyenlíteni. Elôtte a tömör, nem
szívó aljzatot (pl. járólap, fémfelület) zsírtalanítsa
a Thomsit PRO 40 intenzív alaptisztítóval, majd
a tiszta felületet érdesítse.

alkalmazás
Használat elôtt alaposan keverje meg a
ragasztót, majd hordja fel a fogadó felületre A3as kenôlappal. Kenje be a burkolat hátoldalát is
sima vagy A4-es fogazott kenôlapáttal (a hátoldal
struktúráját figyelembe véve), majd hagyja a
felületeket teljesen megszáradni. Az ujjpróbánál
(60–90 perc elteltével) az ujjunkhoz nem tapadhat
ragasztó. Ezt követôen pontosan illessze össze
a ragasztandó felületeket, mivel a korrigálásra
utólag már nincs lehetôség. Ezután a burkolatot
jól át kell hengerezni, az idomokat pedig nagy
erôvel összenyomni.

fontos tudnivalók
Ne végezzen burkolási munkákat 75% relatív
páratartalom felett, valamint +15°C alatti aljzat
hômérséklet esetén. Ne ragasszon vele a Thomsit
FF 69 simítómasszával kezelt felületre. A hidegben tárolt
ragasztót 24 órával a felhasználás elôtt klimatizálni
szükséges. A friss ragasztó foltokat azonnal törölje
le – denaturált szesszel! A szerszámok tisztítása
hasonló módon történik. A megkötött ragasztó már
csak mechanikus úton távolítható el. A már felbontott
ragasztót légmentesen kell visszazárni.

biztonsági adatok
A termék szerves oldószert tartalmaz. Csak jól
szellôztetett helyiségben alkalmazható. A ragasz
tó tûzvédelmi besorolása: „A”. Tûzveszélyességi
osztály: Fokozottan tûz- és robbanásveszélyes. „F”
– Könnyen gyulladó. Felhasználása közben szikraés lángképzôdéssel járó tevékenység végzése tilos
(pl. hegesztés, dohányzás, elektromos berendezé
sek használata)! A ragasztó nem rendeltetésszerû
használata, gôzeinek tartós belélegzése egészség
károsodással járhat. Gyermek kezébe nem kerülhet.
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Mûszaki adatok
Összetétel:

neoprén alapú oldószeres ragasztó

Szín:

beige

Sırıség:

kb. 0,95 kg / liter

Állag:

sûrûnfolyós

Kiadósság:
A0 kenôlap és ecset:
A4 kenôlap:
A3 kenôlap:

250 g/m2
300 g/m 2
350 g/m 2

Szellôzési idô:

10–20 perc

Nyitott idô:

40–60 perc

Terhelhetô:

azonnal

Hôllóság:
kötés után
szállításkor, tárolásnál

max. +80°C
-20°C – +40°C, +5°C alatt megdermed.

A fenti adatok átlagos idôjárási viszonyokra (+23°C és 55% relatív
páratartalom) vonatkoznak. Alacsonyabb hômérséklet, illetve
magasabb páratartalom esetén a száradási idô megnôhet.

Kiszerelés
5 kg fémdobozban
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Henkel Magyarország Kft.
Ragasztás Technológiák Üzletág
H-1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.
H-1519 Budapest, Pf. 429.
Tel.: (+36-1) 372-5555 • Fax: (+36-1) 209-1543

Tárolás
Eredeti göngyölegben, +5°C felett, száraz és
hûvös helyen.

Felhasználható
Az elôírt tárolás mellett a gyártástól számított 12
hónapig.

egyéb információk
A ragasztómaradványt nem szabad a szennyvíz
hálózatba juttatni! A göngyöleget csak akkor
tegye a hulladék gyûjtôbe, ha az teljesen üres
és nem tartalmaz anyagmaradványokat. A munka
körülmények és az anyagok sokfélesége miatt, a
munka megkezdése elôtt célszerû próbaragasztást
végezni. A burkolóanyag-gyártók használatra
vonatkozó utasításait mindenkor vegye
figyelembe!
Alkalmazástechnikai tanácsadás:
Tel.: (27) 500-811, (27) 314-835
Fax: (27) 317-087

