Műszaki adatlap
Hidegburkolat ragasztási rendszer

DF 2K Vastagfólia
(Dichtfolie DF 2K)

> víznyomás ellen
> rendkívül rugalmas
> alacsony hőmérsékleten is rugalmas
Terméktulajdonságok
Hidraulikusan kötő, oldószermentes, vízet át nem engedő,
de páraáteresztő, UV-álló, tartósan rugalmas, varrat és
fugamentes kétkomponensű szigelés.

Alkalmazhatóság
Alkalmas kül- és beltéri felületek, helyiségek nedvesség,
üzemi- és használati víz, valamint víznyomás elleni
szigetelésére ragasztott hidegburkolatok alá közvetlenül
felhordva, a műszaki ismertetőben leírtak betartásával, és a
rendszerkiegészítők együttalkalmazásával. Megfelel az ONR
22207 W1 - W4, ZDB előírása szerinti - O | AO1 | AO2 | BO
adatlapnak. Építésben szabályozott nedvességérzékenységi
osztály A1, A2, B, míg a nem szabályozott A osztály.
Jellemző alkalmazási területek: fürdők, zuhanyzók, üzemi
konyhák, WC-helyiségek, teraszok, erkélyek, függőfolyosók,
homlokzatok, úszómedencék, ivóvíz-tárolók, stb.
vízszigetelése.

Vízgőzáteresztésiellenállási faktor:
Repedésmentes:
Terhelhető:
Víznyomás:
Fazékidő:
Rétegvastagság:
Burkolható
Feldolgozható:
Ellenoldali víznyomás max.
Közbelső száradási idő:

kb. 1000
-35°C - +80°C között
kb. 8 nap múlva
7 bar
kb. 1 óra
min. 2 mm, két rétegben
kb. 24 óra múlva
> + 5°C
2 - 4 bar
első réteg után kb. 2 óra

Szabványossági vizsgálatok, minőségi tanúsítványok
ONR 22207
ZDB adatlap
Bauregelliste A

Termékadatok

Bedolgozás

Kiszerelés:

Javasolt szerszám:
Elektronos lassú fordulatú keverőgép, keverőszár, fogazott
glettvas.
Alapfelület:
Az alap legyen száraz, fagymentes, szilárd, hordképes,
stabil, por, olaj, zsír, leválasztószer mentes. A laza részeket
el kell távolítani, és feleljen meg az érvényes előírásoknak.
Megfelel:
Betonra, cementbázisú kész vakolatokra, keményhab
lemezekre, fára, fémre.
Előkészítés:
Az alapfelület burkolhatóságát ellenőrizni kell. Az
alapfelületnek megfelelő tulajdonságú alapozót kell
használni.
Keverés:

9 kg vödör
18 kg vödör
37,5 kg zsák+kanna

33 vödör/ 297 kg / raklap
24 vödör/ 432 kg / raklap
12 zsák+ kanna/ 450 kg / raklap

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

Műszaki adatok
Anyagigény:

kb.1,5 kg/m² /mm

4025-00/01 DF 2K Vastagfólia, gültig ab: 1.3.2008, IKA, 1
Murexin Kft. H - 1103 Budapest, Noszlopy u. 2
Tel.: +36 1 261 51 41, Fax: +36 1 261 63 36
e-mail: murexin@murexin.hu, Internet: www.murexin.hu

Műszaki adatlap
Hidegburkolat ragasztási rendszer
Az anyagot az előírt keverési arányban (Komp. A:Komp B=
1: 2) keverjük össze úgy, hogy az összes port keverjük
össze az összes folyadékkal, és homogén, csomómentes
anyaggá kell keverni a komponenseket.
Feldolgozás:
A bekevert anyagot két egymástól független
munkafolyamatban, egyenletesen, azonos vastagságban
hordjuk fel a felületre a megadott közbelső száradási idő
betartásával. Használjuk a hajlaterősítő szalagot a
merőleges falcsatlakozásoknál, vízelvezetéseknél a Murexin
Gully-szigetelést, csőáttöréseknél a Szigetelő mandzsettát
alkalmazzuk
A szerszámokat használat után vízzel azonnal mossuk el.

Rendszerkiegészítő termékek

Felület kiegyenlítése:
Murexin OS50 Objekt plus aljzatkiegyenlítő
Murexin AM20 Kiegyenlítő habarcs
Murexin FMA30 Kültéri aljzatkiegyenlítő
Rendszerelemek:
Hajlaterősítő szalag, Gully szigetelés,
Vizsgálat szerint:
Murexin LF1 MélyalapozóMurexin DF 2K Vastagfólia
Murexin C2, S1 minősítésű ragasztóhabarcs,
csemperagasztó

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.

4025-00/01 DF 2K Vastagfólia, gültig ab: 1.3.2008, IKA, 2
Murexin Kft. H - 1103 Budapest, Noszlopy u. 2
Tel.: +36 1 261 51 41, Fax: +36 1 261 63 36
e-mail: murexin@murexin.hu, Internet: www.murexin.hu

