Pattex FIX Faragasztó
Faragasztó, amely azonnal rögzít
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Nem kell többé szorító
Helyettesíti a szögeket és csavarokat
Ideális függôleges felületekhez
Nem folyik, nem csepeg
Mindenféle fafajtához kitûnô, akár más anyagokhoz ragasztva
Szagtalan
Átlátszóra szárad
Bel-és kültéri használatra
Festhetô

ALKALMAZÁSI TERÜLET
A Pattex FIX Faragasztó alkalmas a következô felületekhez:
vakolt felületek (beltéren), beton, gipszkarton lapok,
pórusbeton, gipszrostlemez, poliuretán keményhab,
faanyagok (pl. faforgácslap). Nem ajánlott állandó
vízterhelésnek kitett felületeken.

ALKALMAZÁS
Legalább az egyik ragasztandó felületnek nedvszívónak
kell lennie. A felületeknek tisztának, száraznak, por- és
zsírmentesnek kell lenniük. Alaposan tisztítsuk meg a
ragasztandó felületeket. Különösen erôsen nedvszívó
felületek esetén - mint gipszkarton, MDF vagy fafor
gácslap, elôfordulhat, hogy az összeillesztést követôen
a felhordott ragasztóanyag külsô pereme gyorsan megszárad és ez megakadályozza a ragasztó belsô részeinek megfelelô kötését. A megfelelô ragasztás érdekében
a különösen nedvszívó anyagok esetén ragasztás elôtt
nedvesítse meg a felületet vízpermettel vagy nedves
ruhával.

HOGYAN KELL RAGASZTANI?
A ragasztóanyagot vigyük fel az egyik felületre:
Pontszerûen (1) az egyenetlen felületek kiegyenlítése erdekében, kígyó alakban (2) nagy felületeknél az erôsebb kezdeti tapadás érdekében vagy egyenes csíkban (3) kisebb felületen.
Kültéri használat esetén függôlegesen vigyük fel
a ragasztóanyagot.

KISZERELÉS: 200 G, 500 G

FONTOS TUDNIVALÓK
Tárolás: Fagyveszélyes! Szállítása és tárolása csak
5–30˚C-on, zárt edényben történhet. Eltartható a
gyártástól számított 12 hónapig. A gyártás idôpontját
lásd a csomagoláson =É NNN XXXX - ahol É-év
utolsó számjegye, N- év annyiadik napja, X-sarzs).
A ragasztóanyag a hazai és a nemzetközi rendeletek értelmében nem veszélyes. Csatornába önteni nem
szabad. Használat után gyôzödjön meg róla, hogy
a kupakot jól visszazárta. A ragasztás során használt
szerszámokat használat után hideg vízzel tisztítsuk meg.
A megszáradt ragasztót eltávolítás elôtt áztassuk vízbe.

MÛSZAKI ADATOK
Sûrûség:
Hôállóság:

1,0 g/cm3
-20˚C - +70˚C

Felhasználási hômérséklet: +10˚C és +40˚C között

• 5-10 percen belül igazítható.
• A legnagyobb kötéserôsség érdekében nyomja
össze és rögzítse a ragasztott felületeket.
A ragasztót +10˚C felett használja.
Magas páratartalom és állandó vízterhelésnek kitett
felületeken ne használja.

Réskitöltô képesség:

max. 5mm

Nyitottt idô:

kb. 15 perc

Kezdeti tapadás:

4-6 g/cm2

Kiadósság sima felületen:

kb. 300 g/m2

Zsugorodás:

kb. 45%

Végsô kötési szilárdság:

24 óra elteltével (60 kg/cm2-ig)
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KISZERELÉS
Csomagolás:
		
Gyüjtôcsomagolás:
		

200 g
flakon
12 db/
karton

500 g
flakon
10 db/
karton

MÛSZAKI SZAKTANÁCSADÁS

Figyelem! A megadott adatok csak általános tudnivalókat takarnak. A ragasztandó anyagok és a munkakörülmények sokfélesége miatt a munka megkezdése elôtt célszerû próbaragasztást végezni. Jelen mûszaki adatlap
tapasztalataink alapján, a mûszaki fejlôdés jelenlegi állása szerint készült. Értékesítési feltételeink keretében csak
termékeink mindig állandó, magas szintû minôségére vállalunk szavatosságot.
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