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A termék rövid leírása:  

Oldószermentes diszperziós ragasztóanyag beltérben való használatra, speciálisan polisztirol és 

kemény habszivacs lemezek ragasztására. 

Kiszerelési egységek: 400 g tubus, 12 db/karton 

Színe: fehér 

Alkalmazási területek: 

A MESTER Dekor Ragasztó díszlécek, rozetták, dekorlemezek felragasztására (sztiropor, kemény hab, 

poliuratán) használható.  

Műszaki adatok:  

 Nyersanyagbázis: termopolimer diszperzió, töltőanyagok, sűrítőanyag 

 Ph-érték: kb. 8-9 

 Sűrűség: kb. 1,7 g/cm3 

 Kiadósság: kb. 12-20 fm/tubus 

A felület előkezelése: 

Az alap legyen száraz, por és zsírmentes. Használat előtt távolítsuk el az esetleges tapéta maradványt, 

fal törmeléket, rosszul vagy nem tapadó festéket. Repedéseket, lyukakat és egyenetlenségeket 

használata előtt ki kell javítani.  

Erősen nedvszívó, porozus alapokat célszerű higított tömítőanyaggal  előkezelni. 

Ragasztás módja: 

Használat előtt a tubust jó alaposan nyomkodjuk meg.A ragasztót kigyóvonalban vagy pontszerűen 

hordjuk fel a felületre és egyenletesen nyomjuk az alapra. Nehéz tárgyakat alátámasztással biztosítsuk 

a teljes megkötésig. 

A friss ragasztóanyag nedves ruhával eltávolítható.  

Ne használjuk + 5 C° alap és környezeti hőmérséklet alatt. 

A szerszámokat használat után vízzel mossuk le. 

Tárolás: Hűvös, fagymentes helyen! A tubust jól lezárva tároljuk. 

Megjegyzések: A reakcióképesség függ a hőmérséklettől és a levegő nedvességtartalmától, valamint az 

alap nedvszívó képességétől.Az alacsony hőmérséklet és a magas nedvességtartalom lassítják a 

bőrképződést és az átkeményedést. 

 

A Műszaki specifikáció kibocsátása nem jelent garanciavállalást a termék alkalmazásával és annak 

körülményeivel összefüggésben. A feldolgozás módját a mindenkori helyi körülményekhez kell 

igazítani. A felhasználót kérjük, hogy feldolgozás előtt próbaképpen győződjön meg az alkalmasságról, 

hogy a hibák elkerülhetők legyenek. Ennek elmulasztása esetén a keletkezett hibákért nem vállalunk 

felelőséget. Minden további kérdésben állunk szíves rendelkezésükre. 
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A termék felhasználását megelőzően a felhasználó győződjön meg arról, hogy a termék és a termékkel 

érintkező más anyagok (aljzat, festék, lazúr stb.) érintkezése és kölcsönhatása nem okoz-e károsodást, 

nem kívánt elváltozást (pld. elszíneződést). Annak előzetes tisztázása is a felhasználó felelőssége, hogy 

a termékkel érintkező más anyagok nem okoznak-e nem kívánt változást a termék tulajdonságaiban. 

Indokolt esetben a felhasználó felelőssége, hogy a termékkel érintkezésbe lépő más anyagok 

gyártójával/forgalmazójával felvegye a kapcsolatot és tisztázza az összeférhetőség kérdését. 


