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Epoxigyanta koncentrátum
Epoxigyanta fugázóhabarcs kerámia járólapok ellenálló és szigetelœ rögzítésére ipari konyhákban, mosdókban,
laboratóriumokban és egyéb vegyi hatásnak kitett felületekre kül- és beltéren egyaránt.

Terméktulajdonságok

• kétkomponensæ
• kémiailag és mechanikailag ellenálló
• padlófætés esetén is alkalmazható
• víz- és fagyálló
• homokkal kell keverni
• kül- és beltéri használatra

• A SCHÖNOX CON BODEN epoxi gyantát alaposan

keverjük el SCHÖNOX CON BODEN keményítœ
anyaggal. Használjunk egy kb. 600 ford. / perc fordulatszámú keverœt. Keverjük bele a B komponenst
(keményítœ) az A komponensbe (gyanta). A két komponens összekeverése után keverjük be a kvarchomokot.
A bekevert ragasztót a glettvas sima oldalával vigyük
fel a felületre 2-3 mm rétegvastagságban.
Ezt követœen a glettvas fogazott élével bordázzuk be a
ragasztót.

Ellenálló

•
•

• kémiai anyagok
• agresszív tisztítószerek

Használati utasítás

Alkalmazási terület
Kerámia lapok fugázásához és ragasztásához
uszodákban,
laboratóriumokban,
élelmiszeripari egységekben,
ipari helyiségekben aljzatra.

•
•
•
•

•

A felület elœkezelése

• A felület legyen egyenletes, olajtól, zsírtól, portól és
egyéb szennyezœdésektœl mentes.
• A felület lehet beton, tégla, esztrich stb. Az egyenetlen
•

felületeket, üregeket, nagyobb réseket ki kell tölteni
alkalmas felületjavítóval.
További információért hívják munkatársainkat a feltüntetett telefonszámon.

Mæszaki adatok

•

felépítés:

• særæség:
• fazékidœ:
• járható:
• kémiai terhelhetœség:
• kiadósság:

• Használjunk SCHÖNOX SPEZIAL EINFUGBRETT
lehúzót a tiszta, száraz fugák tökéletes kitöltéséhez.
• Dolgozzunk diagonálisan, kemény, epoxi gumi lehúzót

alkalmazzunk, a felesleges anyag eltávolításához majd
tisztítsuk le SCHÖNOX PADS (durva anyagú szivacs)
segítségével. Dolgozhatunk fugázó pisztollyal vagy géppel.
A kezdeti kötés után a csempe felületét meg kell tisztítani. Használjunk enyhén nedves szivacsot és ferdén húzzuk le a felületet. Ügyeljünk arra, hogy minden fugát
gondosan töltsünk ki.

Szerszám

• fugázógumi
• epoxi lehúzó
• szivacs
Csomagolás, tárolás

A komponens: epoxigyanta
B komponens: keményítœ
anyag
A komponens kb. 1,13 g / cm3
B komponens kb. 1,4 g / cm3
homokkal keverve 1,6 g / cm3
kb. 40 perc +18 °C- on
kb. 16 óra múlva
kb. 7 nap múlva
0,2 kg–0,6 kg SCHÖNOX
CF/m2
0,3 kg – 2,6 kg, homokkal
keverve, függ a lapok
méretétœl,
a fugák szélességétœl és
mélységétœl

Keverési arány

• 2,25 kg A komponens : 2,25 kg B komponens
• 8,0 kg kvarchomok

• Száraz, hævös helyen, zárt csomagolásban minœségét 6
hónapig megœrzi.

Biztonsági intézkedések

• Szemmel való érintkezés esetén azonnal mossuk ki bœ
vízzel.
• Bœrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le szappanos vízzel.
• Jól szellœzœ helyen használjuk.
Hulladékkezelés

• A csomagoló anyagot ürítsük ki teljesen és a helyi sze-

méttárolási elœírásoknak megfelelœ helyre helyezzük ki.

Megjegyzés

• A komponens: Szem – és bœrizgató hatású. Bœrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat.
• B komponens: Belélegezve, bœrrel érintkezve és lenyel-

ve ártalmas. Égési sérülést okoz. Bœrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat.
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A termék alkalmazásakor az érvényes építési és mæszaki elœírásokat be kell tartani. Ez a termékismertetœ laboratóriumi teszteken és nagy gyakorlati tapasztalatokon alapul. Informatív jellegæ és azért készült, hogy segítse a felhasználót a legalkalmasabb munkamódszer kiválasztásában. Mivel a felhasználó munkafeltételei ellenœrzésünkön kívül esnek, így nem vállalhatunk felelœsséget a munka eredményéért, amelyet a helyi körülmények befolyásolnak. Felelœsségünk kizárólag
az olyan személyi sérülésekre és anyagi károkra terjed ki, amelyek bizonyíthatóan az általunk gyártott termék hibájából vagy hiányosságából erednek. A termékismertetœ 2003. május 1-tœl érvényes.
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