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R 760

Tunoprén alapozó
Tömör, nem nedvszívó aljzat elôkezelésére
Jellemzôi
• oldószermentes
• erôs tapadást biztosít
• hígítás nélkül alkalmazandó
• rendkívül kiadós
• padlófûtés esetén is alkalmazható
Alkalmazási terület
A Thomsit R 760 tunoprén alapozó oldószermentes,
filmképzô, gyorsan száradó alapozó. Alkalmas
aljzatok kiegyenlítés elôtti, valamint diszperziós
ragasztók felhordása elôtti kezelésére, a parketta
ragasztók kivételével. Felhasználható nem nedv
szívó és sima aljzatok (pl.: kôpadló, járólap, fapadló, aszfalt- és ragasztómaradvánnyal szennye
zett esztrich) elôkezelésére.
Magnezitesztrich elôkezelésére nem javasolt.
Ezt az esztrich típust érdesítés vagy marás után
a Thomsit R 755 vagy R 758 alapozóval
szükséges elôkezelni.
Faforgács lap felületének alapozására a Thomsit
R 777 diszperziós alapozó alkalmas.

A felület elôkészítése
Az aljzat legyen sima, tartósan száraz, tiszta, repe
désmentes, megfelelô húzó- és nyomószilárdságú.
A lazán tapadó régi ragasztó maradványokat
elôzôleg el kell róla távolítani.

Felhordás
A Thomsit R 760 tunoprén alapozót szivacshenger
(cérnahenger) segítségével vékonyan javasoljuk
felhordani. Felhordáskor kerülni kell a tócsa
képzôdést!

Fontos tudnivalók
A Thomsit R 760 tunoprén alapozó hígítás nélkül
hordjuk fel!
Nem képez vízzáró réteget.
Munkavégzéskor az aljzat hômérséklete nem lehet
+15°C-nál alacsonyabb. Javasolt jól szellôztetett
helyiségben dolgozni a száradási idô csökkentése
érdekében.
A szerszámok vízzel tisztíthatók. Az anyagmarad
ványt ne öntsük a lefolyóba!
A terméket a fagytól óvni kell!

Mûszaki adatok
Összetétel:

poliakrilát alapú vizes diszperzió

Szín:

rózsaszín

Állaga:

folyékony

pH-érték:

4,2

Sûrûség:

1,03 kg/l


egyéb információk

Száradási idô tömör aljzaton:
- aljzatkiegyenlítés elôtt		

kb. 6 óra

- közvetlen ragasztó felhordás elôtt

kb. 6 óra

- fapadló alapozása (kiegyenlítés esetén)

24 óra

Kötés utáni hôállóság:			

+50°C-ig

Hôállóság szállításkor, tárolásnál:		

+5°C - +50°C

Vízállóság:			

nedvességálló

Anyagszükséglet:			

100 g/m2

A fenti adatok átlagos idôjárási viszonyokra (+23°C és 55% relatív
páratartalom) vonatkoznak.

Kiszerelés
5 kg és 10 kg mûanyag kannában.

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

Felhasználható
Az elôírt tárolás mellett a gyártástól számított 12
hónapig.
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A göngyöleget csak akkor tegyük a hulladék
gyûjtôbe, ha az teljesen üres és nem tartalmaz
anyagmaradványokat.
A Thomsit R 760 tunoprén alapozó csak a termék
ismertetôben feltüntetett területeken használható
fel. A termékparamétereket gyakorlati tapasz
talataink illetve mérési eredményeink alapján
adtuk meg. A munkakörülmények sokfélesége
miatt, a munka megkezdése elôtt célszerû próba
alapozást végezni. A burkolóanyag-gyártók hasz
nálatra vonatkozó utasításait mindenkor vegyék
figyelembe!
ÉME sz.: A-1114/1995
Alkalmazástechnikai tanácsadás:
Tel.: (27) 500-811, (27) 314-835
Fax: (27) 317-087
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