1.89
®

UNITECH

Oldószermentes, univerzális ragasztó
Textil padlóburkolat, PVC, CV és tûsgyapjú padlóburkoló leragasztásához, nedvszívó alapokra,
beltéri felhasználásra.

A termék tulajdonságai
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Felhasználási javaslat

TRGS 610 szerint oldószermentes
padlófûtés esetén is alkalmazható
gyorsan kialakuló ragasztó erõ
felhasználásra kész
nedves ágyazatú ragasztására alkalmas
erõs szálhúzás
székgörgõkkel szemben ellenálló

Alkalmazási terület
A Schönox Unitech oldószermentes, gyorsan kötõ
diszperziós ragasztóanyag, az alábbiak ragasztására:
l Hab-, sima vagy domború hab-, latex-, szintetikus-,
juta vagy gyapjú hátoldalú textil padlóburkolatok
l tûfilc padlószõnyegek
l PVC és CV padlóburkolók nedvszívó alapra
történõ leragasztásához

Az alappal szemben támasztott
követelmények
l Az alap megfelelõ nedvszívó képességû,
repedésektõl mentes, sík, megfelelõ teherbíró
képességû, tartósan száraz, tiszta legyen, ne
legyenek rajta málló és leváló darabok.
A leváló, málló rétegeket stb. megfelelõ
eszközökkel kell távolítani.
l Hagyományos felületen Schönox aljzatkiegyenlítõ
felhordásával lehet megfelelõ nedvszívó képességû,
kifogástalan, szilárd, sík felületeket elérni.

Mûszaki adatok
l Alapanyag:

mûgyanta diszperzió,
ragasztóhatást javító
adalékokkal
5-10 perc
1,38 kg/l

l szellõzési idõ
l fajsúly (sûrûség)
hõállóság
50°C-ig
l padlófûtésnél
kb. 30 perc
l lerakási idõ
kb. 24 óra
l száradási idõ
72 óra után
l végsõ szilárdság
l feldolgozáskor a hõmérséklet ne legyen + 15 °C alatt
200-300 g/m2
l anyagszükséglet
A1-A4 fogazatú simító
alkalmazása esetén
300-500 g/m2 B1-B3 fogazatú
simító alkalmazása esetén

bézs-szürke

l A Schönox Unitech ragasztót felhasználás elõtt
kicsit fel kell keverni
l Az Unitech ragasztóval ragasztandó padlóburkoló
anyag szobahõmérsékletû, feszültségmentes és
sík legyen.
l A ragasztóanyagot fogazott simítóvassal egyenletesen kell felhordani az alapra, ragasztócsomók
kialakulását kerülni kell.
l A simítóvas fogazatát a padlóburkolat hátoldalától
függõen kell megválasztani. A ragasztó megfelelõ
eloszlatására ügyelni kell.
l A nem páraáteresztõ anyagokat, pl. linóleumot és
PVC-t, a félig nedves fázisban kell lefektetni.
l A páraáteresztõ burkolatokat, mint pl. tûfilc a
nedves fázisban kell lefektetni.
l A nedvességre érzékeny hátoldalú, páraáteresztõ
burkolatokat a félig nedves fázisban kell lefektetni.
l A légbuborékmentesen lefektetett burkolatot el kell
simítani, majd várakozás után újra elsimítani vagy
áthengerelni.
l A Schönox Unitech ragasztót falra bárányszõr
hengerrel kell felhordani, s fogazott simítóvassal
egyenletesen elosztani.
l Varratokat legkorábban 24 óra elteltével szabad
marni, hegeszteni vagy fugázni.
l Lefektetési fázisok:
- Nedves fázis: a felhordott ragasztóanyag még
nem húz szálat.
- Félig nedves fázis: megkezdõdik a tapadási fázis,
a ragasztóanyag szélei átlátszóak, szálhúzás látszik.
(Ujjpróba). Ragasztóanyag még nem keményedett
át.
- Tapadási fázis: Ragasztó átlátszó, de még ragad.

Csomagolás
l 20 kg mûanyag vödörben

Tárolás
l A Schönox Unitech ragasztót száraz, hûvös,
fagymentes helyen kell tárolni.
l Eltarthatóság: szakszerû tárolás mellett 1 év
l A felnyitott göngyöleget azonnal vissza kell zárni.
l A vödörben képzõdött bõrréteget el kell távolítani,
nem belekeverni.

Akzo Nobel Coatings Rt.  H-3581 Tiszaújváros, Pf. 135.  2310 Szigetszentmiklós-Lakihegy, II. Rákóczi F. u. 18.  www.schoenox.hu  schoenox@tvr.akzonobel.com

®

UNITECH

Hulladékkezelés
l A csomagolást teljesen kiüríteni, s szabályszerûen
eltávolítani.

Tudnivaló
l A szerszámokat azonnal vízzel meg kell tisztítani.
l A friss ragasztófoltokat vízzel, a már megszáradt
foltokat mechanikusan lehet eltávolítani.
l Az ebben az ismertetõben megadott valamennyi
érték körülbelüli érték, s a helyiség klimatikus
viszonyai szerint változhat.
l A padlóburkolatok gyártóinak burkolási utasításait
figyelembe kell venni. Kétes esetben ajánlatos
próbaragasztást végezni.

GISKÓD
l D1 oldószermentes, diszperziós ragasztóanyag

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, amelye k
bizonyíthatóan az általunk gyártott termék hibájából vagy hiányosságából erednek .
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