RAGASZTÓ GIPSZKARTON LAPOKRA.

ADEPLAST®

AGC
HATÁSAI:
Tökéletes tapadás,
Könnyü kezelhetőség,
Hordható betonra, téglára, kerámia blokkokra,
boltozatkőre stb.
MŰSZAKI ADATOK:
összetétel: gipsz, mész, ásványi adalékok, tapadást
elősegitő polimerek, képlékenyitők.
víz szükséglet: 33 -35 % ( 8.25 – 8.75 l/25 kg zsák)
nyilt idő: minimum 30 perc (amely idő alatt lehet lerakni
a terméket egy ragasztóval kent területre).
gipszkarton lapok ragasztására egy alrétegre.
a ragasztási felület lehet tégla, beton, boltozatkő, habtégla,
kerámiablokkok, mechanikusan ellenálló vakolat stb.
HASZNÁLATI TERÜLETEK: Belső munkálatokra, gipszkarton lapok ragasztása
szupportra.
FAJLAGOS ANYAGFOGYASZTÁS: kb. 5 kg/m2.
CSOMAGOLÁS : 25 kg – os zsákok.
TARTÓ FELÜLET: Tiszta, zsír, por és más szennyeződés mentes felületre hordjuk. Méretre vágott
lapok esetén a fugát V formában mélyitjük, a lapok ferdére vágása álltal.
FELHASZNÁLT ESZKÖZÖK :
vödör
gépi vagy kézi keverő
spatulya.
FELHORDHATÓSÁGA VÍZZEL VALÓ ÖSSZEKEVERÉSE UTÁN: 30 percen keresztül.
A SZERSZÁMOK LETISZTÍTÁSA: Vízzel a megkötés előtt
KÖRNYEZETI HŐMÉRSÉKLET: +5°C és + 35°C között. A közvetlen napsütés kerülendő.
ELŐKÉSZÍTÉS: A port a vízbe öntjük, 2-3 percig hagyjuk ázni és keverni kezdjük energikusan, ha
lehetséges akkor gépilleg. (fúrógépbe szorított keverőszárral), amíg egy nagyon krémes, homogén
keveréket kapunk, tömörödések nélkül, melyet könnyen megmunkálhatunk.
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FELHORDÁSI MÓDSZEREK: A nyert ragasztót kb. 15 cm – es foltokban tesszük a gipszkarton
lapokra, 40 cm – es távolságra egymástól. A lap összes széllére egy kb. 5 cm vastag sávot rakunk, a falra
helyezzük és egy igazítóléccel könnyen nyomogatjuk ameddig a kívánt felületet elérjük.
VIGYÁZAT!:
Xi - ingerlő
R 36/37
– Szemizgató hatású, izgatja a légutakat
S2
– Gyermekek kezébe nem kerülhet
S 22
– Az anyag porát nem szabad belélegezni
S 25
– Kerülni kell a szembe jutást
S 26
– Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni
S 38
– Ha a szellőzés elégtelen, megfelelő légzőkészüléket kell használni.
TÁROLÁSA: Száraz, zárt helyen faraklapokon.
SZAVATOSSÁGI IDEJE: a gyártástól számított 6 hónap zárt csomagolásban és száraz helyiségben
tárolva.
MINŐSÉGI SZABVÁNY: SR EN 12860:2003
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Fehér színű por
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nélkül
A1 Osztály
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< 0.5
0,09
45
Gipszkarton
lapba törés
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Gipszkarton
lapba törés
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