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Univerzális alapozó
Nedvszívó felületek alapozására – festés, tapétázás, glettelés és hidegburkolás
megkezdése elôtt
JELLEMZÔI
• vízbázisú diszperzió
• az alapfelület túlzott szívóképességét csökkenti
• pormegkötô
• jó tapadást biztosít
ALKALMAZÁSI TERÜLET
– Beton-, cementhabarcs- és gipszfelületek
alapozására festés és tapétázás elôtt,
– nedvszívó felületek alapozására, pl. a
Cereplaszta ® glettanyag felhordása elôtt,
– nedvszívó felület kellôsítésére, pl. a Ceresit
Szileton ® burkolatragasztó használata elôtt,

– valamint ásványi alapú, nedvszívó festékek és
vakolatok alapozására, pl. a Ceresit CT 85
ragasztótapasz alkalmazása elôtt.

FELHORDÁS
Az alapfelületnek tartósan száraznak, tisztának,
repedésmentesnek, megfelelô húzó- és nyomószilárdságúnak kell lennie.
A Ceresit Univerzális alapozót teddy-hengerrel,
kefe vagy korongecset segítségével javasoljuk
felhordani. Az alapozót általában háromszoros
mennyiségû vízzel hígítva (1 rész alapozó : 3 rész
víz) javasoljuk alkalmazni.
Gipszkarton felületek alapozását – a megfelelô
Ceresit Szileton burkolatragasztó (CM 16 vagy
CM 17) felhordása elôtt – hígítatlan alapozóval
végezzük el. A festést, tapétázást, glettelést és
burkolatragasztást csak az alapozó teljes
száradása után (2–3 óra) lehet megkezdeni.

FONTOS TUDNIVALÓK
A Ceresit Univerzális alapozó használata során
ügyelni kell arra, hogy az alap és a levegô hômérséklete legalább +10°C legyen. Az alapozót
vízen kívül semmilyen más anyaggal nem szabad
összekeverni. Bôrre jutás esetén folyóvizes,
szappanos öblítést, szembekerülés esetén folyóvizes öblítést javasolunk. Ha szükséges forduljon
szakorvoshoz!
A terméket a fagytól óvni kell!

MÛSZAKI ADATOK
Összetétel:

poliakrilát alapú vizes diszperzió

Szín:

zöld

pH érték:

min. 8

Sûrûség (kg/liter):

1,02

Felhasználható:

+10°C és +30°C között

Kötés utáni hôállóság:

+50°C, padlófûtés esetén is alkalmazható

Száradási idô:

kb. 2–3 óra

Univerzális alapozó

– gipszkarton alapozására csempe- és járólapok
ragasztása elôtt (ilyenkor javasolt a
Ceresit Szileton ® CM 16 vagy CM 17
burkolatragasztók használata),

Anyagszükséglet:

kb. 100 ml/m2 (hígítatlan alapozó)

A fenti adatok átlagos idôjárási viszonyokra (+23°C és 50% relatív
páratartalom) vonatkoznak.

KISZERELÉS
1 liter mûanyag flakonban, 5 és 10 liter mûanyag
kannában.

TÁROLÁS
Eredeti göngyölegben, fagymentes, 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.

Henkel Magyarország Kft.
Lakossági és Szakipari Ragasztóanyagok Üzletág
H-1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.
H-1519 Budapest, Pf. 429.
Tel.: (+36-1) 372-5555 • Fax: (+36-1) 209-1543

Az Ceresit Univerzális alapozó csak a termékismertetôben feltüntetett esetekben használható
fel.
A
termékparamétereket
gyakorlati
tapasztalataink illetve vizsgálati eredményeink
alapján adjuk meg.
Alkalmazástechnikai tanácsadás:
Tel.: (82) 464-415, (82) 464-400
Fax: (82) 464-409

GYÁRTJA
Henkel Magyarország Kft.
Építési Kemikáliák Gyára
H-7570 Barcs, Verbina u. 11.
Tel.: (82) 464-400

