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TEXOBJEKT

Oldószermentes, egyoldalas diszperziós ragasztó textil burkolatokhoz.

Terméktulajdonságok

l kiszellôztetési idô

kb. 10 perc

l oldószermentes

l nyitott idô

kb. 20 perc

l magas kötési szilárdság

l száradási idô

kb. 24 óra

l ellenálló székgörgôkkel szemben is

l végsô szilárdság

kb. 72 óra múlva

l felhasználásra kész

l kiadósság

300-500 g/m2

l padlófûtés esetén is alkalmazható

Felhasználási javaslat

Alkalmazási terület

l Burkolás elôtt mindig ellenôrizzük a beton aljzatot

l szintetikus-, juta-, latex habhátoldalú textilburkola-

és felületet.
l A ragasztót használat elôtt keverjük fel, egyenlete-

tok
l tûfilc burkolatok

sen vigyük fel a felületre fogazott glettvassal.

nedvszívó felületen falra és aljzatra történô ragasz-

A glettvas típusa: TKB A2, TKB B1-B2
l A kiszellôztetési idô után (mely függ az aljzat

tására alkalmas.

A felület elôkezelése

természetétôl és a helyiség hômérsékletétôl) a

l A felület legyen tartósan száraz, olajtól, zsírtól

klimatizált burkolatot fektessük le és alaposan

portól és egyéb szennyezôdésektôl mentes.

simítsuk bele a ragasztóágyba.

l A málló részeket távolítsuk el.

Enyhén nyomjuk meg, a burkolat teljes felületen

l A nedvszívó és porózus alapokat kiegyenlítés

érintkezzen a ragasztóval.

elôtt SCHÖNOX Primer VD alapozóval kell

addig fektessük le, amíg a ragasztó nedves.

elôkészíteni.
l A SCHÖNOX SuperPlan önterülô aljzatkiegyen-

lítôvel szilárd és sima ragasztási felület érhetô el.
l SCHÖNOX PRIMER VD alapozó (termékismertetô

simítsuk át és hengereljük le.

Csomagolás
l 21 kg vödör

száma: 7.33)
l SCHÖNOX SUPERPLAN önterülô aljzatkiegyen-

Tárolás
l Száraz, hûvös, fagymentes helyen, zárt csomago-

lítô (termékismertetô száma: 3.20)

lásban.

Mûszaki adatok
akrilát – kopolimer

l Eltarthatóság:

diszperzió, javító

l A kinyitott vödröt az anyag kivétele után azonnal

6 hónap

zárjuk le.

adalékkal
l szín

l A burkolat széleit és illesztési pontjait ismételten
l Lásd a burkolóanyag gyártó utasításait.

Kiegészítô termékek

l alapanyag

l A jó kötés elérése érdekében a burkolatot még

szürkés beige

Megjegyzés
l A SCHÖNOX TEXOBJEKT-tel ragasztandó

l sûrûség

1,45 g/cm

l oldószer

víz

burkolóanyagnak klimatizáltnak, feszültségmen-

l alkalmazási hômérséklet

min. +15 °C

tesnek és sík felületûnek kell lennie.
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l Az ismertetôben szereplô adatok a helyiség

klimatikus viszonyainak megfelelôen változhatnak.
l Bôrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat

(szenzibilizáló hatású lehet).

Tisztítás
l Használat után a friss ragasztóanyag maradékot a

szerszámokról és a burkolóanyagról szappanos
vízzel távolítsuk el.
l A megszáradt anyagot hígítóval távolítsuk el.

Giskód
l D1 oldószermentes diszperziós ragasztó/alapozó

Hulladékkezelés
l A csomagoló anyagot ürítsük ki teljesen és a helyi

szeméttárolási elôírásoknak megfelelô helyre
helyezzük ki.

A termék alkalmazásakor az érvényes építési és mûszaki elôírásokat be kell tartani.
Ez a termékismertetô laboratóriumi teszteken és nagy gyakorlati tapasztalaton alapul. Informatív jellegû és azért készült, hogy segítse a
felhasználót a legalkalmasabb munkamódszer kiválasztásában.
Mivel a felhasználó munkafeltételei ellenôrzésünkön kívül esnek, így nem vállalhatunk felelôsséget a munka eredményéért, amelyet a
helyi körülmények befolyásolnak. Felelôsségünk kizárólag az olyan személyi sérülésekre és anyagi károkra terjed ki, amelyek
bizonyíthatóan az általunk gyártott termék hibájából vagy hiányosságából erednek.
A termékismertetô 1999. augusztus 1-tôl érvényes.
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