KVARC
Ragasztók - Uniflex

Alkalmazási terület:
Külsõ és belsõ térben, mész-cement, cement és gipsz kötésû, hõmérséklet ingadozásnak kitett (padlófûtés), min. C8 vagy Hvh10 szilárdságú
alapokra, kis és középméretû csempék (kerámia), kõagyag mûkõ- és padló-burkolólapok, polisztirol lapok ragasztására, 10 mm ragasztási
vastagságig. Továbbá alkalmas meglévõ burkolatokra történõ ragasztásra is nedvszívó lapok esetén, hõszigetelõ rendszereknél az üvegszövet
beágyazására és a felület simítására, glettelésére. Fagyálló.

Anyagösszetétel: Kvarchomok, cement és adalékok.
Mûszaki adatok: • Tapadószilárdság: min.0,8 N/mm2
• Nyitott idõ: min. 20 perc
• Max. szemcsenagyság: 0,5 mm

Anyagszükséglet: Burkolólap ragasztása esetén:
A lap méretétõl és az alkalmazandó vastagságtól függ. 1 mm rétegvastagságra kb. 1,4 kg/m2.
Hõszigetelõ rendszer ragasztásánál:
5-6 kg/m2 a teljes mûvelet elvégzése esetén.

Kiszerelés: 25 kg-os papírzsákban.
Tárolás: A cementtel megegyezõ körülmények között, 6 hónapig.
Felhasználási útmutató:
Burkolólap ragasztása esetén:
A zsák tartalmát kb. 6-8 liter tiszta vízzel csomómentesre keverjük,majd kb. 10 percig állni hagyjuk. A ragasztási alapnak szilárdnak,
festék- és szervesanyag-, por- és zsírmentesnek kell lennie. Gipsz és régi alapokat Kvarc-alapozóval alapozni kell. Felhordás elõtt
a ragasztót ismét át kell keverni. A ragasztót célszerû glettvassal felhordani és fogazott simítóval kb 60°-os szögben döntve elhúzni.
Így a ragasztó végsõ vastagsága megközelítõleg a felhordott vastagság felét adja. A ragasztó vastagsága (és így a simító fogazata) az alkalmazandó
lapok méretétõl függ. A lapokat mindig frissen elhúzott ragasztóba kell ágyazni a nyitott idõ figyelembevételével. A hõmérséklettõl és szeles
idõtõl függõen a ragasztó bõrösödését ellenõrizni kell és szükség esetén a felkent ragasztót át kell húzni A bekevert ragasztót 3 órán belül
fel kell használni. A ragasztóval szennyezett felületeket frissen kell megtisztítani. Az elkészült burkolatot 24 órán belül nem érheti fagy.
A fugázás 24 óra múlva végezhetõ el.
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Felhasználási útmutató:
Polisztirol hablemezek felragasztása esetén:
A zsák tartalmát kb. 6-8 liter tiszta vízhez adagolva csomómentesre keverjük, majd kb. 5 percig állni hagyjuk. Felhasználás elõtt még egyszer
átkeverjük. A ragasztási alapnak szilárdnak, festék és szerves anyag-, por- és zsírmentesnek kell lenni. A ragasztót a hõszigetelõ táblák szélén
folyamatosan, a felületén pedig 5-6 helyen pontonként kell felrakni. A bekevert ragasztót 2 órán belül fel kell használni.
Üvegszövet beágyazása, simítása:
A felragasztott táblákra az elõzõ módon bekevert ragasztót glettvassal felhordjuk, a friss ragasztórétegbe a simító élével gyûrõdésmentesen
besimítjuk az üveghálót. A beágyazott üveghálót még azonnal és folyamatosan friss habarccsal átsimítjuk

Feldolgozási hõmérséklet: +5 és +25 °C között.

ÉMI engedély száma: M – 2042/2005
A gyártó a habarcs alkalmazásakor alapvetõ szakmai ismereteket feltételez.
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