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TK 199

Speciális rögzítô
Textil- és PVC-burkolat újra felszedhetô rögzítésére
Jellemzôi
• burkolatcsere esetén könnyen eltávolítható
• szívó- és nem szívó felületre
• székgörgô igénybevételnek ellenáll
• padlófûtés esetén is alkalmazható
Alkalmazási terület
A Thomsit TK 199 oldószermentes, rendkívül kiadós,
speciális diszperzió, amelyet elsôsorban lakóterekben
ajánlunk különféle szônyegek és PVC-burkolatok
felszedhetô rögzítéséhez. Nemcsak nedvszívó
aljzatra, de meglévô burkolatra (pl. PVC,
Terrazo, kôpadló stb.) történô rögzítésre is alkalmas.

A felület elôkészítése
Az aljzat legyen tiszta, tartósan száraz, repedéstôl- vala
mint tapadást gátló anyagoktól mentes, megfelelô húzóés nyomószilárdságú. Az esetlegesen meglévô ragasz
tómaradványokat a munka megkezdése elôtt – lehetôleg
– el kell róla távolítani.
Nedvszívó aljzat esetén:
Betonaljzat, cementesztrich: Az aljzat felületén
lévô puha fedôréteget (cementtej) vagy a lazán tapa
dó cementmaradványokat csiszolással kell eltávolíta
ni. Porelszívás után az aljzatot a megfelelô arányban
hígított Thomsit R 777 diszperziós- vagy az R 766
multifunkciós alapozóval kezeljük elô a jobb tapadás
érdekében. A megfelelô Thomsit aljzatkiegyenlítô felhor
dását 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!
Meglévô burkolat esetén annak jól kell tapadnia
az aljzathoz. Az olaj-, zsír-, viasz- és ápolószer marad
ványokat a Thomsit PRO 40 intenzív alaptisztítóval
távolítsuk el.

Felhordás
A méretre vágott burkolóanyagot kiterítjük, majd
félig visszahajtjuk. A rögzítôt egyenletesen hordjuk
fel az aljzatra. Sima hátoldalú burkolat rögzíté
séhez vagy finom pórusú szivacshengert (meglévô
burkolatra), vagy nagyobb pórusú szivacshengert
(nedvszívó aljzatra) használjunk. A megfelelô
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hengertípus használatával érhetô el az optimális
anyagfelhordás. Érdes hátoldalú burkolathoz – az
aljzat és a hátoldal függvényében – A4 vagy A2
típusú kenôlapot ajánljuk.
Párazáró burkolat rögzítése – nem nedvszívó aljzatra
– tapadó rögzítéssel történhet. Ebben az estben a
fogadó felületre felhordott rögzítôt – mennyiségtôl és
a klimatikus körülményektôl függôen – 60–90 percig
szellôztetjük. A burkolat fektetése akkor kezdhetô meg,
ha a rögzítôt könnyedén érintve az már nem tapad az
ujjhoz.
A rögzített burkolat eltávolítása: A rögzített
burkolatot az egyik szélén bontsuk meg, majd
lassan tépjük fel. A rögzítô maradványok könnyen
eltávolíthatóak mosogatós meleg vízzel vagy a
Thomsit PRO 40 intenzív tisztítóval.

Fontos tudnivalók
Ne végezzünk burkolási munkákat +15°C alatt
és 75% relatív páratartalom felett! A friss rögzítô
foltok vízzel eltávolíthatók, a munkaeszközök vízzel
tisztíthatók. Nem szabad a szennyvízhálózatba
engedni!
A ragasztóanyagot a fagytól védeni kell!

speciális diszperzió

Szín:

krémszínû

Állaga:

pasztaszerû

pH-érték:

kb. 7

Sûrûség:

1,1 kg/l

Anyagszükséglet:

Hengerrel:

300 g/m2
300 g/m2

Szellôzési idô nedves rögzítés esetén:
Meglévô burkolaton 10–20 perc 30–45 perc
Nedvszívó aljzaton
10 perc
20 perc

45–60 perc
30 perc

Szellôzési idô tapadó rögzítés esetén:
Nem nedvszívó aljzaton 30–45 perc 45–60 perc

75–90 perc

Járható:

kb. 24 óra múlva

Fogköz mélység:
Fogköz szélesség:
Fogtetô szélesség:

1,65 mm
1,80 mm
1,20 mm

Kiszerelés
5 kg és 12 kg mûanyag vödörben.

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.

Alkalmazástechnikai tanácsadás:
Tel.: (27) 500-811, (27) 314-835
Fax: (27) 317-087

Gyártja
Henkel Magyarország Kft. Ragasztógyár
H-2600 Vác, Szent László út 46.
Tel.: (27) 314-835
‑

Székgörgô igénybevétel:	DIN 68 131 szabvány szerint ellenálló
Kötés utáni hôállóság:	max. +50°C-ig, padlófûtés esetén is
alkalmazható
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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A4
		

ÉME sz.: A-1120/1995

Meglévô burkolaton 50–100 g/m2 200 g/m 2
Nedvszívó aljzaton 100–150 g/m2 200 g/m2

max. 2 óra

0,90 mm
1,00 mm
0,50 mm

A burkolóanyag-gyártók használatra vonatkozó
utasításait mindenkor vegyék figyelembe!

A4 kenôlappal: A2 kenôlappal:

Nyitott idô tapadó
rögzítés esetén:

Fogköz mélység:
Fogköz szélesség:
Fogtetô szélesség:

A termékparamétereket gyakorlati tapasztalataink
illetve mérési eredményeink alapján adtuk meg.
A munkakörülmények sokfélesége miatt, a munka
megkezdése elôtt célszerû próbaragasztást
végezni.

Mûszaki adatok
Összetétel:

		
A2
		

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

