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Fagyálló általános csempe- és járólapragasztó
kül- és beltéren fal- és padlófelületre egyaránt alkalmazható.

Mæszaki adatok

• felépítés
• særæség
• járható / fugázható
• bœrképzœdés
• bedolgozhatóság
• kiadósság

nyomjuk bele a kötœ anyagba.

cementbázisú, por alakú
1,6 g/ cm3
kb. 24 óra múlva
15 perc, függ a ragasztó
mennyiségétœl,
a talaj porozitásától, a relatív
páratartalomtól
5 óra +18 °C-on
kb. 1, 7 kg / m2 / mm
Egyenetlen felületek és
mintázott hátoldalú csempék
esetén nagyobba kiadósság.

Tulajdonságok

• bel- és kültéri alkalmazásra
• hœingadozással szemben ellenálló
• viszkózus és rugalmas
• hidraulikusan köt
• vízálló, nedvességálló
Alkalmazási terület
Beton, téglafal, esztrich stb. felületen
durva- és finomkerámia csempék
hasított lapok
klinker és klinker csíkok
természetes és mesterséges kœlapok (márvány kivételével)
szigetelœ és építési táblák rögzítésére

•
•
•
•
•

• Nagy terhelésnek kitett felületen a Buttering - Floating
•

eljárást alkalmazzuk:
A rögzítésre kerülœ burkolólap hátoldalát is kenjük be
ragasztóval.
Könnyæ építési táblák rögzítéséhez használjuk a
Buttering eljárást.

Keverési arány

• kb. 7,0 l víz - 25.0 kg SCHÖNOX BF-1 – hoz
Csomagolás

• 25 kg-os papírzsákokban
Tárolás

• Száraz, hævös helyen, zárt csomagolásban minœségét
12 hónapig megœrzi
• A kinyitott zsákokat zárjuk le közvetlenül a szükséges
mennyiségæ por kivétele után.

Megjegyzés
A legjobb eredmény elérése érdekében fontos hogy a
megjelölt keverési arányt alkalmazzuk. A klimatikus viszonyok (a levegœ és a talaj hœmérséklete és relatív
páratartalma) befolyásolhatják a kötést A burkolatok felrakásakor minden esetben a vonatkozó elœírásokat tartsuk
be. A SCHÖNOX BF-1 cement tartalmú nedvességgel
lúgosan reagál. A termék alkalmazásakor védjük bœrünket
és szemünket. Bœrre vagy szembe kerüléskor bœ vízzel
öblítsünk. Szembe kerüléskor forduljunk orvoshoz.

A felület elœkezelése

• A felület legyen szilárd, repedésmentes, málló részektœl

és szennyezœdésektœl mentes.
Alapozás:
SCHÖNOX KH-val. Az alapozót a különbözœ felületeknek megfelelœen az alábbiak szerint kell hígítani
erœsen szívó felületeken : 1 rész alapozó : 3 rész víz
nem szívó, sima felületeken: hígítatlanul
További információért hívják munkatársainkat a feltüntetett
telefonszámon.

•
•
•

Használati utasítás
A SCHÖNOX BF-1 -t hideg, tiszta vízzel keverjük.
Teljesen homogén, csomómentes habarcs kikeverésére
használjunk kb. 600 fordulat/perc fordulatszámú keverœt.
Falon és aljzaton a Floating eljárást alkalmazzuk:
A glettvas sima élével vigyünk fel egy vékony réteget a
felületre, majd bordázzuk be a ragasztóágyat a glettvas
fogazott élével és enyhe toló mozdulattal

•
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