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A termék rövid leírása: 
Akril-diszperziós alapú, egykomponensű ragasztóanyag, kül- és beltérben való használatra. 
 

Kiszerelési egység: 
280 ml, 12 db/karton 
 

Szín: fehér 
 

Tulajdonságok: 
- oldószermentes, vízbázisú,  
- kül- és beltéri felhasználásra is, 
- jó kezdeti tapadás, 
- nagy szilárdságú, tartós ragasztás, 
- szagtalan, 
- megkötés után átfesthető, 
- nem veszélyes készítmény. 
 

Alkalmazási terület: 
- fa, kemény PVC, polisztirol ragasztása, 
- kő-, betonlapokhoz, falburkoló panelekhez, kerámialapokhoz, 
- előregyártott falemezekhez (rétegelt lemez, forgácslap, OSB lap, parafa, stb.), 
- lépcsőlapok, padlószőnyeg ragasztására, 
- XPS, EPS lapok, párkányok ragasztására. 
Nem alkalmas PE (polietilén), PP (polipropilén), PTFE (teflon), PMMA (plexi), PC (polikarbonát) 
anyagokon, lágy műanyagok, neoprén ragasztására, illetve bitumenes aljzatokon. 
 

A felület előkészítése: 
Kizárólag tiszta, száraz, por-, zsír-, olaj- és más szennyeződésektől mentes felületeken alkalmazható, a 
laza rétegeket el kell távolítani. 
 

Feldolgozás: 
+5 °C- +40 °C anyag, alap és környezeti hőmérséklet között kinyomópisztoly segítségével hasznáható. 
Nehezebb tárgyak felragasztása esetén a megkötésig alátámasztás szükséges! 
 

Anyagszükséglet:  
A ragasztandó felület nagyságától, valamint a felület egyenetlenségétől függően. 
 

Tisztítás: 
A felesleges friss ragasztóanyag nedves ronggyal, szivaccsal eltávolítható. 
 

Műszaki adatok: 
Megkötés előtt: 

Bőrképződési idő (23 °C, 50 % relatív páratartalom): 30  +/- 10 perc 

Fajsúly (DIN EN ISO 2811-1 ): 1,50 +/- 0,03 g/cm³ 

Ph érték: 7,5 - 9 

Feldolgozási hőmérséklet (anyag, alap és környezet): + 5°C - + 40 °C 

Szavatossági idő: 
(eredeti zárt állapotban, száraz helyen, +5 - +25 °C között tárolva) 

24 hónap  

Kötési sebesség (23 °C, 50 % relatív páratartalom): 2 mm/nap 
 

Megkötés után: 

Hőállóság: -20 °C - + 80 °C 

http://www.profifuga.hu/
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Biztonsági szempontok: 
Alkalmazáskor tartsa be a szokásos munkaegészségügyi szabályokat. A Biztonsági adatlapon 
megjelölteket vegye figyelembe és tartsa be. Figyelem! A gyermeket óvja a terméktől! 
 

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 rendelkezésére.
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