Műszaki adatlap
Hidegburkolat ragasztási rendszer

KK 90 Szerelési
ragasztó
(KONSTRUKTIONS- KLEBER KK90)
> oldószer mentes
> időjárásálló
> hőmérsékletálló
Terméktulajdonságok
Oldószer mentes, gyorsan keményedő, egykomponensű,
vízmentes, hőmérséklet és időjárás álló poliuretán
ragasztó. Repedésáthidaló képességű, kikeményedés után
csiszolható. A ragasztás megfelel a DIN EN 204, D 4
igénybevételi osztályának.

Alkalmazhatóság
A Murexin Univerzális ragasztó lehetővé teszi a különféle
anyagú vízálló összekötőelemek gyors ragasztását, pl.
Murexin UNI-Platte elemek ragasztása mosdópult esetén.
Továbbá alkalmas hagyományos-, kész-, hornyos parketta,
lamináltpadló és lépcsőlapok betonra, cementre és
anhidrit-esztrichre történő ragasztására. Ezen kívül
alkalmazható polisztirol keményhab, fa-anyagok, fémek mint
pl. horganyzott acél, nemesacél, alumínium, színes fém,
kerámia, kő valamint számos műanyag ragasztására.

Termékadatok
Kiszerelés:
310 ml kartus

12 kartus / karton

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

DIN EN 204, D 4. igénybevételi osztály

Bedolgozás
Javasolt szerszám:
Kézi pisztoly, nyomópisztoly, Kartus kinyomó
Alapfelület:
Az alapfelületnek szilárdnak, zsugorodás- és
feszültségmentesnek, por-, zsír-, olaj-, valamint festék- és
egyéb leválasztószer-maradványoktól, sókiválástól
mentesnek kell lennie. Az alapfelületet meg kell tisztítani,
adott esetben lecsiszolni.
Megfelel: betonra, esztrichre, fára, kőre, anhidritesztrichre,
hőszigetelő anyagra
Előkészítés:
Az alapfelületet meg kell tisztítani, ha szükséges meg kell
csiszolni.
Feldolgozás:
A tubus tetejét le kell vágni. A mellékelt fúvókát a tubusra
csavarjuk. A ragasztót a kinyomó pisztoly segítségével a
ragasztandó felületre pontszerűen vagy csíkban felhordjuk.
Használaton kívül a tubus nyílását a menetes zárókupakkal
feltétlenül zárjuk le. Javasolt szerszám: kézi
kinyomó-pisztoly.

Fontos figyelmeztetés!

Műszaki adatok
Anyagszükséglet
Sűrűség
Terhelhető
Fektetési idő
Ideális feld. hőm.

Szabványossági vizsgálatok, minőségi tanúsítványok

kb. 500 - 900 g/m²
150 g/cm³
kb. 12 óra múlva
kb. 10 - 15 perc
+16°C - +22°C között
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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

Műszaki adatlap
Hidegburkolat ragasztási rendszer
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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