Műszaki adatlap
Melegburkolat ragasztási rendszer

LF 356
Kontaktragasztó
(KONTAKT- KLEBSTOFF LF 356)
> oldószerszegény
> rövid szellőztetési idő
> gyenge szagú
Terméktulajdonságok
Speciális, oldószerszegény diszperzió-kaucsuk bázisú
kontakt ragasztó.

Alkalmazhatóság
Csak beltérben lévő, lap és tekercses PVC padló és
falburkolatok, valamint szegélyek és profilok (PVC, linoleum,
textil) kontaktragasztásához. Padlófűtésre és székgörgő
terhelésre megfelelő.

Termékadatok
Kiszerelés:
5,0 kg vödör
1,00 kg flakon

70 vödör 350 kg / raklap
35 db/ karton / 10 flakon / 350 kg / raklap

Tárolás:
+5°C felett, jól lezárt ertedeti csomagolásban, kb. 12
hónapig.

Műszaki adatok
Anyagigény
Sűrűség
Szellőztetési idő
Kontaktragasztási idő
Ideális feld. hőmérséklet

kb. 250 - 300 g/m², kétoldali
felhordásnál
1,1 g/cm³
kb. 15-25 perc
kb. 12 óra
+16°C - +22°C között

Bedolgozás
Javasolt szerszám:
Finompórusú habhenger, ecset.
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Alapfelület:
Az alap legyen száraz, fagymentes, szilárd, hordképes,
alaktartó, por, szennyeződés, zsír, olaj és leválasztószer
mentes, feleljen meg az ÖNORM B 2236/1 és B 2232
előírásainak.
megfelel:
minden burkolható alapfelületre
Nen megfelelő:
fémre, üvegre, víztaszító alapfelületre
Előkészítés:
Az alapfelület feleljen meg az ÖNORM előírásainak, ehhez
tudunk alapozókat aljzatkiegyenlítőket javasolni. A
fektetendő burkolat és az aljzat hőmérséklete közel azonos
kell legyen. Ideális hőmérséklet: +16°C - +22°C között.
Feldolgozás:
A ragasztót a megfelelő szerszámmal egyenletesen, és a
teljes felületen mindkét összeragasztandó oldalra fel kell
hordani. Annyi szellőztetési időt kell tartani, míg az
ujjpróbánál már nem lesz lágy a ragasztó, kialakult a
filmréteg. A ragasztáskor figyelni kell, hogy a két
összeillesztendő rész pontosan a helyére kerüljön, mert ez
után korrekcióra nincs lehetőség. A megfelelő
kontakt-ragasztás eléréséhez össze kell préselni a ragasztott
felületeket, hengerezésel, erős besímítással.

Fontos figyelmeztetés!
Az aljzatra vonatkozó szabványokat, előírásokat, műszaki előírásokat
mindenkor figyelembe kell venni! +5 oC alatt az anyag nem használható fel.
Magas páratartalom és alacsony hőmérséklet késlelteti, magas hőmérséklet
gyorsítja a kötést és a szilárdulást! Semmilyen idegen anyag nem keverhető
hozzá!

Munkavédelem
Munkavédelem: Termékre jellemző tulajdonságok, mint összetétel, hulladék
elhelyezés, tisztítás, különleges kezelés megtalálhatók a termék biztonsági

Műszaki adatlap
Melegburkolat ragasztási rendszer
adatlapján.
Fenti műszaki tájékoztatónkat átfogó tapasztalataink valamint legjobb ismereteink alapján állítottuk össze. Az ismertető alapján semmi nemű jogi
kötelezettség nem terhelheti cégünket. Sem szerződéses jogviszonyt, sem egyéb az adás-vételi szerződésben fel nem tűntetett kötelezettségeket nem
alapoz és testesít meg. Termékeink minőségét mindenkor az eladási és szállítási feltételeinkben garantáljuk. A hibalehetőségek kockázatának
elkerülése érdekében felhívjuk termékünk felhasználóinak figyelmét az alkalmazás során felmerülő korlátozásokra. Természetesen lehetetlen lenne
minden jelenlegi és jövőbeni alkalmazási lehetőséget és speciális esetet hiánytalanul feltűntetni. Azok az adatok, amelyeket a szakemberek részéről
ismertnek feltételeztünk nem kerültek felsorolásra. A felhasználó, kivitelező nem mentesíthető, azaz nem formálhat jogot reklamáció benyújtására a
kérdéses, vitatható esetben történő szóbeli tájékoztatás esetén, saját felelősségére elvégzett helyszíni kipróbálás esetén, valamint szakemberrel történő
kiviteleztetés esetében sem. Jelen műszaki ismertető újabb változat kiadásával érvényét veszti.
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