1./2 oldal

Műszaki adatlap

MESTER Mennyezetlap és Díszléc Ragasztó

Kiadás kelte: 2016. január 12.

A termék rövid leírása:
Diszperziós, kenhető ragasztó beltéri használatra
Kiszerelési egység:
1 kg vödör (10 db/karton)
4 kg vödör
Színválaszték: bézs
Tulajdonságok:
- Gyorsan és erősen tapad
- Megkötés után csiszolható
- Átfesthető
- Ellenáll a páratartalomnak
- Hőállósága: kiszáradás után +80 °C-ot is kibír
- Oldószermentes
- Nem veszélyes készítmény
Alkalmazási terület:
- Polisztirol anyagú: lapok, szigetelő és burkoló lapok, díszlécek, dekorációk ragasztására
- Beltéri használatra, nedves helyiségekben is
A felület előkészítése:
A felületek legyenek szárazak, szennyeződésektől mentesek, az egyik legyen nedvszívó. Ragasztás
előtt a repedéseket, hézagokat és egyenetlenségeket ki kell javítani. Az erősen nedvszívó, homokos,
meszes alapokat mélyalapozóval elő kell készíteni, a laza, pergő részeket el kell távolítani.
Feldolgozás:
A ragasztót fogazott glettvassal (B2) egyenletesen hordjuk fel az alapra. A felragasztandó lapokat
fektessük a nedves ragasztóra és nyomjuk rá. Mennyezetre történő ragasztás esetén ajánlatos a
ragasztót a lapok hátoldalára kenni.
A ragasztó teljes kiszáradása után a ragasztott felületek festhetők, tapétázhatók. Amennyiben a
felragasztott polisztirol felületet festeni vagy tapétázni szeretnénk, tapadóhíd felhordása ajánlott
hígított ragasztóból (20% víz hozzáadásával, hengerrel).
Anyagszükséglet:
B2 glettvassal történő felhordás esetén: kb. 1 kg/1,5 m2
Fontos utasítások:
A ragasztó maradványait kiszáradás előtt távolítsuk el. Alkalmazásakor tartsuk be a szokott
munkaegészségügyi szabályokat.
Ne használjuk, ha az alap és a helyiség hőmérséklete alacsonyabb, mint + 5°C!
Tisztítás:
A felületekről a friss anyagot nedves kendővel távolíthatjuk el. A szerszámokat a használat után vízzel
moshatjuk le. A megkötés után az anyagot mechanikai úton lehet eltávolítani.
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Műszaki adatlap

MESTER Mennyezetlap és Díszléc Ragasztó
Műszaki adatok:
Megkötés előtt:
Fajsúly
pH Érték
Feldolgozási hőmérséklet (környezet)

Kiadás kelte: 2016. január 12.

1,70 g/cm3
8-9
+ 5°C - + 35 °C

Megkötés után:
Hőállóság
Szavatossági idő (eredeti zárt állapotban)

max. + 80 °C
36 hónap (fagyveszélyes!)

Biztonsági szempontok:
Nem veszélyes készítmény
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.
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.

Optima Forma Kft.

1044 Budapest, Ezred u. 2., Telefon/Fax: 430-3090, 430-2926

