Műszaki Adatlap

Multifix AK 10
Növelt minőségű flex csemperagsztó
Leírás

Felhasználási javaslat

A Multifix AK 10 egy cementbázisú csemperagasztó. Erős kezdeti és végszilárdságot,
flexibilitást, illetve vízzárást biztosít. Abszolút
meg-csúszásmentes (zero érték) minősítésű.
Az EN 12004 szabvány értelmében C1T
kategóriába sorolt.

1. Alapfelület
A kezelendő felület legyen tiszta, por-,
zsíradék-, festék- és felválló részektől mentes.
A felület vízzel való előzetes kellősítése
ajánlott.

Felhasználási terület
A Multifix AK 10 kerámia burkolólapok
ragasztására alkalmas beton, tégla, vakolat,
stb felületen, kül- és beltéri használatra
egyaránt.
Műszaki adatok
Külső:

száraz habarcs

Szín:

szürke, fehér

Vízszükséglet:

6,75 kg/25 kg zsák

Felhaszn. hőmérséklet:

+50C től +350C-ig

Alkalm. anyagvastagság: 10 mm-ig
Száradás:

min. 6 óra

Bedolgozhatóság:

min. 20 perc

Kisebb igazítások
végezhetők:

legalább 30 percig

Megcsúszás:

≤ 0,5 mm

Fugázható falon:

3-8 óra után

Fugázható padlón:

24 óra után

Ragasztószilárdság:
• 28 nap után:
≥ 1,10 N/mm2
• +70ºC-on:
≥ 0,50 N/mm2
• vízbe áztatva:
≥ 0,65 N/mm2
• 25 hevítés-hűtés ciklus után:≥ 0,50 N/mm2
Hőingadozást bír

: -150C tól +600C-ig

Az összes eredmény az EN 12004 szabvány
szerint mért érték.

2. Felhasználás
A Multifix AK 10-et adagolva adjuk a
keverővízhez, miközben azt folyamatosan
keverjük, amíg egy homogén állagú sűrű
pasztát nem kapunk. Egy alacsony fordulatú
keverőgép használata ajánlott.
A keveréket legalább 10 percig pihentessük,
majd keverjük át újra. A kész anyagot fogazott
glettvassal hordjuk fel az egész alapfelületre.
A csempéket enyhe nyomással kell a helyükre
illeszteni.
A felhordott ragasztóra 20 percen belül
fektessük le a csempéket, hogy elkerüljük a
felület bőrösödését, vagyis a ragasztó kötni
kezdene.
Rugalmasság
Ha
a
ragasztót
erős
hőtágulásnak,
vibrációnak, felxibilitásnak kitett felületre
szeretnénk alkalmazni, úgy mint gipszkarton,
OSB lap, padlófűtésnél, teraszokon, stb,
javasolt 5-10kg ADIFLEX-B adalékanyag
hozzáadása 25-os zsákonként, az eredeti
mennyiségű keverővizet csökkentve a kívánt
konzisztencia eléréséig.
Anyagigény
1,5-4,0 kg/m2, a glettvas fogazatától és a
felület egyenetlenségétől függően.

Megjegyzés
Csomagolás
A Multifix AK 10 5kg-os műanyagzacskóban
és 25-kg-os papírzsákban kapható.
Tárolás
A termék száraz környezetben legalább 12
hónapig eltartható.






Az AK 10 cementet tartalmaz, ami a vízzel
lúgokhoz hasonlóan lép reakcióba, ezért
irritáns kategóriába tartozik.
Nagyon nedvszívó (porózus) felületek, úgy
mint pórusbeton, gipszkarton, fa táblák
esetében először alapozzuk le a felületet
UNI-PRIMER akril alapozóval.
Olvassa el a használatra vonatkozó
kockázati és biztonsági tanácsokat a
biztonsági adatlapon!
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Az ebben az adatlapban szereplő műszaki információk és utasítások a vállalatunk Kutatás és Fejlesztés Osztályának
tapasztalatain alapulnak, mely a termékek hosszú távú gyakorlati felhasználására alapoz. Az ajánlásokra és
javaslatokra, mely a termékek használatára vonatkoznak, nem vállalunk garanciát, mivel a helyszíni felhasználás
körülményeire nincs hatással vállalatunk. Ezért a felhasználó felelős azért, hogy megerősítést nyerjen arról, hogy a
termék valóban alkalmazható a felmerült műszaki problémára. A műszaki adatlap jelenlegi kiadása automatikusan
érvénytelenít minden előző kiadást, mely ugyanezen termékre vonatkozott.

