Műszaki adatlap

MULTIFLEX
Azonnal felhasználható, csemperagasztó paszta
Leírás

Felhasználási javaslat

A MULTIFLEX egy akrilgyanta alapú azonnal
felhasználható
csemperagasztó
paszta.
Magas kezdeti és végső tapadószilárdságot
és rugalmasságot biztosít. Ideális kisebb
javításokra a gyors és könnyű alkalmazása
végett.

1. Alapfelület
A kezelendő alapfelületnek erősnek, por- és
egyéb szennyeződéstől mentesnek kell
lennie.

Alkalmazási területek





Kerámiacsempék betonhoz, vakolathoz,
gipszhez, gipszkartonhoz, cementlaphoz,
fához, régebbi csemperéteghez való
ragasztásra használhatjuk.
Hő- és hangszigetelés ragasztását
bármilyen anyaghoz.
A MULTIFLEX nem alkalmas kültéri
területekre ahol erőteljes vagy tartós
nedvesség áll fenn (pl.: fürdőszobák),
vagy vízzel töltött területekre (uszodai
medence vagy víztározó). Ugyancsak nem
alkalmas nem porózus anyagok nem
porózus felületre történő felvitelére.
Műszaki adatok

Állag:

akrilos krém diszperzió

Szín:

fehér

Alkalmazási
hőmérséklet:

+50C-tól +350C-ig

Tapadószilárdság:

1,20  0,30 N/mm2

Bedolgozhatóság:

50 perc

2. Felhordás
A MULTIFLEX-et terítsük szét a felszínen,
majd egy fogazott glettvassal “fésüljük” el
egyenletesen. Ezután a csempét lenyomva a
végleges helyre ragaszthatjuk. Az felvitt
keveréket 50 percen belül fedjük be
csempével, még a “bőrösödés” előtt, vagyis
mielőtt az adhéziós réteg kötni kezdene.
Anyagszükség
1,0-3,0
kg/m2,
fogazottságától,
minőségétől.

függően
a
glettvas
illetve
az
alapfelület
Kiszerelés

A MULTIFLEX 1 kg-os, 5 kg-os és 25 kg-os
vödrökben kapható.
Tárolás
Jól lezárt eredeti csomagolásban, száraz,
fagymentes környezetben a tárolhatósági
ideje 12 hónap.

Kisebb módosítások: 30 percig
Festhetőség falon:

12 óra után

Festhetőség padlón: 24 óra után

FORINNO FRANCHISE
FORGALMAZÁS:

5000 Szolnok, Tölgy u. 11.
Tel: 06-56-421-503, Fax: 06-56-522-104
www.isomat.hu E-mail:info@forinno.hu

Az ebben az adatlapban szereplő műszaki információk és utasítások a vállalatunk Kutatás és Fejlesztés Osztályának tapasztalatain
alapulnak, mely a termékek hosszútávú 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.

