Pattex Nút és Csap
Készparketta, laminált padló és
faforgácslap nút- és csapragasztására
Jellemzôi
•
•
•
•

 ész- és laminált parkettákhoz (Klikk parkettákhoz is!)
K
Padlófûtés esetén is alkalmazható
Oldószermentes, szagtalan
Rövid ideig tartó vizes hatásoknak ellenáll
(D3-as vízállóság)
• Rendkívül kiadós, gyorsan köt
• Jó kezdeti tapadás
• Egyszerû felhasználás

Diszperziós parkettaragasztó készparketta, laminált
padló és faforgácslap nút- és csapragasztására.
D3-as vízállóságú. A ragasztás nélkül lerakható klikkes
rendszerû laminált padlók esetén is ajánlott a Pattex Nútés csapragasztó használata a klikkek összeillesztésénél.

Alkalmazás
Az aljzat feleljen meg a DIN 18 365 szabvány elôírásainak (legyen sima, tartósan száraz, tiszta, repedésmentes, megfelelô
húzó- és nyomószilárdságú). A ragasztandó parkettafelületek
(nút és csap) legyenek tiszták, por- és zsírmentesek. A kupakot a megfelelô méretûre vágjuk és a ragasztót egyenletesen
a nútba juttatjuk. A parkettaszálakat gondosan illesztjük és
óvatosan összeütögetjük. A ragasztás nélkül lerakható klikkes
rendszerû laminált padlók esetén: húzzon vékony ragasztócsíkot a nút szélén, majd a maradék ragasztót nedves ronggyal
törölje le. Ez vízzáró réteget képez és ezáltal meggátolja a
felülrôl jövô nedvesség bejutását.
75%-nál magasabb páratartalom, valamint 15˚C alatti
padlóhômérséklet esetén ne végezzünk parkettafektetést.

FONTOS TUDNIVALÓK
Az összeragasztott felületeknél kitüremkedett ragasztót
vizes ronggyal azonnal le kell törölni. A szerszámok száradás elôtt vízzel tisztíthatók. A megbontott flakont légmentesen zárjuk le. Csatornába engedni nem szabad!
A ragasztóanyagot a fagytól óvni kell!

Kiszerelés: 750 g

Mûszaki termékismertetô
Érvényes: 2011. augusztus 1-tôl.

Alkalmazási terület

Kötési idô és ragasztás
Legalább 24 óra
utáni terhelhetôség:
Max. 50˚C, padlófûtés esetén is
Kötés utáni hôállóság:
alkalmazható
Hôállósága
5˚C– +30˚C – fagytól óvni kell!
szállításnál, tárolásnál:
Vízálló (D3 – EN 204
Vízállóság:
szabvány szerint)
Veszélyességi
Nem veszélyes
besorolás:

A fenti idôintervallumok „normál klímára” (+23˚C/55%
relatív páratartalom) vonatkoznak!
A burkolóanyag-gyártók használatra vonatkozó utasításait mindenkor vegyék figyelembe!

Mûszaki adatok
Szín:

Fehér

Állaga:

Magas viszkozitású

Sûrûség:

1,1 kg/l

Kiadósság:

9–25 g/fuga-folyóméter,
max. 90 folyóméter/750 g,
20–25 m2 laminált padló
ragasztásához elegendô/750 g

Szellôzési idô:

Nincs

Nyitott idô:

15 perc – hômérséklettôl és
páratartalomtól függôen
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Kiszerelés
Csomagolás:
750 g
Gyûjtôcsomagolás:
12 db/karton

ÖSSZETÉTEL
Mûszaki szaktanácsadás
06 30/919-2926

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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Speciális, vizes alapú diszperzió

