Műszaki adatlap
Hidegburkolat ragasztási rendszer

Standard
csemperagasztó
()

Terméktulajdonságok
Cementbázisú, műadalékokkal javított, feszültségmentes,
víz- és fagyálló, élelmiszerbarát ragasztóhabarcs
vékony-ágyazású burkolat-ragasztáshoz bel- és kültérben
fedett helyen.

Alkalmazhatóság
Alkalmas kerámiacsempék, burkolólapok, mozaikok, min. 7
napos cementbázisú vakolatokra, száraz gipszvakolatra,
gipszkartonra, gipszfalra történő ragasztásra bel- és
kültérben fedett helyen. Feltételesen alkalmazható
természetes kövek, építőlemezek, és polisztirol hőszigetelő
lemezek szokásos építőipari aljzatokra történő ragasztására.

Termékadatok

Műszaki adatok
Vízigény
Fazékidő
Rétegvastagság
Járható

0,32l/kg
kb. 4 óra
max 5 mm
kb 48n óra

Szabványossági vizsgálatok, minőségi tanúsítványok
EN 12004
EN 12002

Bedolgozás
Alapfelület:

Felhordható cement- és gipszkötésű alapfelületekre (gipsz-,
cement-, mész-cementvakolatok, beton, gázbeton,
gipszkarton) keményhab-lemez felületekre.
Feldolgozás:
Az alapfelület előkezelése után a műszaki ismertetőben leírt
keverési arány betartásával adagoljuk a csemperagasztót a
keverővízhez, gépi keverő-berendezéssel (fúrószárral)
csomómentes masszává keverjük, 15 percig pihenni
hagyjuk, majd újból átkeverjük, feldolgozhatósági időn belül
dolgozzuk fel.
Fogazott glettvassal egyenletes réteg-vastagságban hordjuk
fel a felületre és a burkolólapokat ragasztási időn belül,
enyhén eltolva, a felületre nyomást gyakorolva helyezzük el.
Ragasztós éleket, fugákat nedves szivaccsal azonnal
tisztítsuk meg.
Az előírt ragasztási időt feltétlenül tartsuk be, túllépése
esetén (bőrösödés!) szedjük vissza a felhordott
csemperagasztót és pótoljuk újjal. Közvetlen
napsugárzásnak kitett felületeken a ragasztási idő lerövidül.
Lapok beágyazódásának mértéke a ragasztóágyba:
- beltérbenlegalább 65 %-os,
- kültérbenlegalább 90 %-os legyen.
Nagyobb terhelést csak 7 nap után vigyünk a burkolatra.
Tisztítás: Friss állapotban vízzel, kikeményedve csak
mechanikusan.

Rendszerkiegészítő termékek
Javítás és Kiegyenlítés:
Murexin Kiegyenlítő habarcs
Murexin Standard aljzatkiegyenlítő
Murexin Önterülő aljzatkiegyenlítő
Nivelliermasse Extrém aljzatkiegyenlítő
Alapozás:
Murexin LF mélyalapozó
Murexin Gipszalapozó
Murexin D4 tapadóhíd
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Műszaki adatlap
Hidegburkolat ragasztási rendszer
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
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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