Műszaki adatlap

Decofix AK-GRAND
Polimer módosított ragasztó dekorációs burkolatokhoz
Leírás
A Decofix AK-GRAND egy nagyszemcsés,
polimer-módosított, cementbázisú csemperagasztó
dekorációs
burkolatokhoz.
Használható vastag lapokhoz (15 mm-ig).
Erős kezdeti és végszilárdságot, illetve
vízzárást biztosít. Nyújtott bedolgozhatósági
idővel rendelkezik. Fugázásra is alkalmas a
fenti anyagokhoz. Az EN 12004 szabvány
szerint C2 E kategóriás ragasztó.
Felhasználási terület
A
Decofix
AK-GRAND
alkalmas
díszburkolatok lerakásához és fugázáshoz,
úgy mint terméskő, pala, klinker tégla,
dísztégla, stb. Alkalmazható falra, vagy
padlóra, kül- és beltérre egyaránt, olyan
helyeken, ahol az erős tapadás és a vízzárás
kívánalom. Mivel az anyag relatív vastagon is
felhordható,
így
alkalmas
egyenetlen
alapfelületek kisimítására is.
Műszaki adatok
Külső:

cementhabarcs

Szín:

szürke, fehér, bézs

Vízszükséglet:

7,00 kg/25 kg zsák

Külső hőmérséklet:

+50C - +350C

Max rétegvastagság:

15 mm-ig

Bedolgozhatóság:

min. 6 h

Nyitott idő:

min. 30 min

Fugázás falon:

3-8 h után

Fugázás padlón:

24 h után

Tapadószilárdság:
• 28 nap:
≥ 1,60 N/mm2
• +70ºC-ra hevítve:
≥ 1,50 N/mm2
• vízbe merítve:
≥ 1,30 N/mm2
• 25 fagyás-olvadás ciklus után:≥ 1,50 N/mm2

Hőtartomány:

-300C - +900C

A méréseket az EN 12004 szabvány szerint
végeztük.
Alkalmazási javaslat
1. Alapfelület
Az alapfelület legyen por, zsíros szennyeződés és egyéb idegen anyag mentes. Az
alapfelületet szükség esetén megfelelően
kellősíteni kell vízzel az anyagfelhordás előtt.
2. Felhordás
a) Díszburkolatok ragasztása
A Decofix AK-GRAND-ot lassan adagolva
adjuk a keverővízhez, folyamatos keverés
mellett, míg egy homogén pasztát nem
kapunk.
Alacsonyfordulatú
keverőgép
javasolt. A keveréket kb. 10 percig hagyjuk
pihenni, majd újra keverjük át. A kész
habarcsot fogazott glettvassal vigyük fel a
felületre, egyenletesen elterítve. A burkolatot
gyengén nyomjuk rá a felületre, beállítva a
kívánt helyre. A felhordott felületet, hogy
elkerüljük az anyag bőrösödését, vagyis a
ragasztó film képződését, 30 percen belül kell
lefednünk a burkolattal.
b) Díszburkolatok fugázása
Ha a ragasztót fugázásra használjuk, az
anyagot vigyük fel egy glettvassal, majd egy
simítókanállal, és/vagy egy speciális pengével
igazítsuk be az anyagot a kívánt helyre. A
kész felületet egy nedves szivaccsal
dörzsöljük át. Végül, az egészet töröljük át
egy száraz ruhával.

Flexibilitás

Tárolás

Ha az anyagot nem stabil alapfelületre
(flexibilis, nagy hőingadozási mozgás), mint
pl. gipszkartonra, OSB lapra, fűtött padlóra,
teraszra, lapostetőre, stb visszük fel,
szükséges az anyag elaszticitását megnövelni
5-10 kg ADIFLEX-B-vel (25 kg zsákhoz). Ez a
keverővíz mennyiségét befolyásolja.

Lezárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen
minőségét megőrzi legalább 12 hónapig.
Megjegyzések


Anyagigény



a) Díszburkolatok ragasztása
2,0-8,0 kg/m2, az alapfelülettől és a glettvas
fogméretétől függően.



b) Díszburkolatok fugázása
0,5-5,0 kg/m2, a fugamérettől függően.
Kiszerelés
A
Decofix
AK-GRAND
zsákokban kapható.

25



A termék cementet tartalmaz, vízzel
érintkezve reakcióba lép, ami irritációt
okozhat.
A nagyon pórusos felületeket, mint pl.
habbeton, gipszkarton, OSB lap, stb.
előzetesen
UNI-PRIMER
vízbázisú
alapozóval kell lealapozni.
Ha elasztikus adalékszert adunk a
habarcsba, a burkolatokat fugázás után
gyorsan és alaposan le kell tisztítani.
Kérjük, figyelmesen olvassa el a termék
biztonsági előírásait!

kg-os
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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.

