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T 425

TACKIFIER Csúszásgátló
Modul szônyeglapok elmozdulásának megakadályozására
Jellemzôi
• szerves oldószert nem tartalmaz
• rendkívül kiadós
• a rögzített lapok könnyen cserélhetôk
• lakó- és középületekben egyaránt alkalmazható
• hengerrel könnyen felhordható
• székgörgô igénybevételnek ellenáll
• padlófûtés esetén is alkalmazható
• szívó- és nem szívó felületre
Alkalmazási terület
A Thomsit T 425 oldószermentes speciális termék,
amely megakadályozza a mûanyaggal és vlieszel bevont bitumen-hátoldalú szônyegpadló lapok
elmozdulását, ugyanakkor lehetôvé teszi az elhasz
nálódott lapok egyszerû cseréjét.
A Thomsit T 425 nem csak glettelt aljzatra használ
ható, hanem meglévô burkolatra (PVC, linóleum,
járólap, kôpadló stb.) is.
Székgörgô igénybevételnek ellenáll, padlófûtés
esetén is alkalmazható.

A felület elôkészítése
Az aljzat legyen tiszta, tartósan száraz, repedés
tôl- valamint tapadást gátló anyagoktól mentes,
megfelelô húzó- és nyomószilárdságú. Az esetle
gesen meglévô ragasztómaradványokat a munka
megkezdése elôtt – lehetôleg – el kell róla távolí
tani.
Nedvszívó aljzat esetén:
Betonaljzat, cementesztrich: Az aljzat felü
letén lévô puha fedôréteget (cementtej) vagy a
lazán tapadó cementmaradványokat csiszolás
sal kell eltávolítani.Porelszívás után az aljzatot

a megfelelô arányban hígított Thomsit R 777
diszperziós- vagy az R 766 multifunkciós ala
pozóval kezeljük elô a jobb tapadás érdekében.
A megfelelô Thomsit aljzatkiegyenlítô felhordását
az alapozó teljes beszívódása után kell megkez
deni (kb. 1 óra).
A gipszesztrich alapozását – az adalékszemcsékig
történô lecsiszolás és porelszívás után – a hígítatlan
Thomsit R 777 alapozóval vagy az 1:4 arányban
hígított R 766 multifunkciós alapozóval végezzük el.
Az alapozó száradási ideje ebben az esetben 24–48
óra!
Tömör, nem szívó aljzat esetén:
Az aljzat felületét (kôpadló, járólap stb.) megfe
lelô tisztítás (Thomsit PRO 40) és érdesítés után a
Thomsit R 758 Waterpoxy alapozóval vagy az
R 766 multifunkciós alapozóval kezeljük elô. Az elôírt
száradási idô után legalább 3 mm vastagságban hord
juk fel a felületre a Thomsit DX vagy DH Maxi
aljzatkiegyenlítôt.
A kiegyenlített aljzat burkolhatósági idejére vonatkozó
elôírásokat figyelembe kell venni a ragasztás megkez
dése elôtt!
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Felhordás

Kiszerelés

A Thomsit T 425 csúszásgátlót egyenletesen hord
juk fel az aljzat teljes felületére. Meglévô burkolatra
történô felhordáshoz finom pórusú szivacshenger,
glettelt nedvszívó aljzathoz nagyobb pórusú szivacs
henger szükséges. A megfelelô hengertípus haszná
latával érhetô el az optimális anyagfelhordás.
Meglévô burkolatra fektetés esetén ügyeljünk arra,
hogy a Thomsit T 425 ne juthasson a fugákba! A fal
széleknél és a sarkokban célszerû kisméretû hengert
vagy ecsetet használni. A Thomsit T 425 száradását
egy átlátszó filmréteg kialakulása jelzi. A szônyeg
lapok fektetését ennek a filmrétegnek a létrejöttekor,
legkorábban 30 perccel a felhordás után lehet
megkezdeni.
A rögzített szônyeglapok eltávolítása:
Ha a rögzített szônyeglapot ki szeretnénk cserélni,
feszítsük fel az illesztésnél az egyik oldalát, s így
a lap könnyen kiemelhetôvé válik. Ha szükséges,
az új lap behelyezése elôtt hordjunk fel az aljzatra
egy újabb vékony csúszásgátló réteget.

Fontos tudnivalók
Vízzel nem hígítható! A csúszásgátló nyomai
friss állapotban vízzel eltávolíthatók a felületrôl.
Száraz, hûvös helyen tárolandó.
A terméket a fagytól óvni kell!

Mûszaki adatok
Összetétel:	különleges adalékokat tartalmazó,
speciális, vizes diszperzió
Szín:

fehér

Állag:

folyékony

pH-érték:

7–7,5

Sûrûség:

1,02 kg/l

Szellôzési idô:	min. 30 perc, amíg teljesen
átlátszóvá nem válik
Nyitott idô:

kb. 120 perc

Terhelhetô:

fektetés után azonnal

Anyagszükséglet:

100–150 g/m2

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

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

Felhasználható
Az elôírt tárolás mellett a gyártástól számított 12
hónapig.

egyéb információk
A göngyöleget csak akkor tegyük a hulladék
gyûjtôbe, ha az teljesen üres és nem tartalmaz
anyagmaradványokat.
A Thomsit T 425 csúszásgátlót csak a termékis
mertetôben feltüntetett területeken használható fel.
A termékparamétereket gyakorlati tapasztalataink
illetve mérési eredményeink alapján adtuk meg.
A munkakörülmények sokfélesége miatt, a munka
megkezdése elôtt célszerû próbaragasztást
végezni.
A burkolóanyag-gyártók használatra vonatkozó
utasításait mindenkor vegyék figyelembe!
ÉME sz.: A-1122/1995
Alkalmazástechnikai tanácsadás:
Tel.: (27) 500-811, (27) 314-835
Fax: (27) 317-087

