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Műszaki adatlap

MESTER Kreatív Ragasztó

Kiadás kelte: 2016. augusztus 26.

A termék rövid leírása:
Használatra kész, oldószermentes, gyors ragasztó. Anyagösszetétel: vinylacetát-etilén-műanyag
diszperziós adalékanyagok.
Kiszerelési egység:
60 ml (tubus)
Színválaszték: Száradás után átlátszó
Tulajdonságok:
- Azonnali hatás
- Egyszerű felhasználás
- Erős kötés
Alkalmazási terület:
Alkalmas: tapéta, bordűr, papír, karton, címke, poszter, polisztirol, fa, textil, szivacs, parafa, polifoam
és egyéb nedvszívó anyagok gyors és tartós ragasztására, beltérben.
A felület előkészítése:
A felület legyen tiszta, száraz, por- és pergő részektől mentes.
Feldolgozás:
Az anyagot közvetlenül a tubusból vagy tégelybe kinyomva ecsettel hordjuk fel, és egyenletesen
oszlassuk el. Körülbelül 5 perc szellőztetés után összenyomjuk, és igény szerint rögzítjük száradásig. A
száradási idő a hőmérséklettől és a ragasztó mennyiségétől függően kb. 3 óra.
Anyagszükséglet:
Felhasználási szituációtól függő.
Fugaméret: Fontos utasítások:
Az egyik felület legyen nedvszívó. Ne használjuk 5 °C alap- és környezeti hőmérséklet alatt.
Tárolás: hűvös helyen, fagytól óvni, mindig jól zárjuk vissza a tubust.
Eltarthatóság: Eredeti csomagolásban +5 °C és +40 °C hőmérséklet között legalább 48 hónapig.
Tisztítás:
A ragasztó maradványokat friss állapotban nedves ronggyal lehet eltávolítani. A szerszámokat
használat után vízzel lehet tisztítani. Megkötés után csak mechanikus úton távolítható el a ragasztó.
Műszaki adatok:
- pH: 7-8
- sűrűség: 1,07 g/cm3
Biztonsági szempontok:
Alkalmazáskor tartsuk be a szokásos munkaegészségügyi szabályokat. A Biztonsági adatlapon
megjelölteket vegyük figyelembe és tartsuk be. Figyelem! Gyermektől óvjuk!
A Műszaki adatlap kibocsájtása nem jelent garanciavállalást a termék alkalmazásával és annak
körülményeivel összefüggésben. A feldolgozás módját a mindenkori helyi körülményekhez kell
igazítani. Kérjük a felhasználót, hogy feldolgozás előtt próbaképpen győződjön meg az
alkalmasságról, hogy a hibák elkerülhetők legyenek. Ennek elmulasztása esetén a keletkezett
hibákért nem vállalunk felelősséget.
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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.
Minden további kérdésben állunk szíves rendelkezésükre
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