Pattex Padló
Textil-, linóleum- és PVC-padlóburkolat
nedvszívó felületre történô ragasztására

Jellemzôi
•
•
•
•
•
•

Toluolmentes
Kontakt módon ragaszt
Profilragasztásra is alkalmas
Nagyon kiadós
Székgörgô igénybevételnek ellenáll
Padlófûtés esetén is alkalmazható

Habosított és normál hátoldalú textilburkolatok, heterogén és homogén PVC-lapok és tekercsek, valamint egyéb
textilhátoldalú burkolatok nedvszívó aljzatra (pl. glettelt
betonpadló, cement- és anhidrit-esztrich) történô ragasztására alkalmas. A rendkívül rideg, valamint poliuretán
hátoldalú textilburkolatok ragasztására kérjen tanácsot
szakembertôl.

Alkalmazás
Az aljzat feleljen meg a DIN 18 365 szabvány
elôírásainak: legyen sima, tartósan száraz, tiszta, repedésmentes, jó húzó- és nyomószilárdságú. A Ceresit
Padlopon alapozóval történt alapozás után az egyenetlenségeket Ceresit Padlopon Express aljzatkiegyenlítôvel
szüntessük meg. Tömör aljzatra legalább 3 mm vastagságban hordjuk fel a kiegyenlítô masszát. A kiegyenlített
aljzat burkolhatóságára vonatkozó elôírásokat vegyék
figyelembe!
Textilburkolat (pl. padlószônyeg) ragasztása:
A hátoldal szerkezetétôl függôen a ragasztót B1 vagy
B2 fogazású kenôlappal egyenletesen hordjuk fel az aljzatra. Páraáteresztô burkolat esetén 5-10 perc (tömör,
párazáró burkolat esetén kb. 15 perc) szellôzési idô
elteltével a textilburkolatot a még nedves ragasztóágyba fektetjük és alaposan bedörzsöljük. Ha szükséges, a
burkolatszéleket és végeket 10-20 perc múlva ismételten
nyomjuk az aljzathoz.

B1

B2

A3

Fogköz mélység:

2,10 mm

Fogköz szélesség:

2,30 mm

Fogtetô szélesség:

2,70 mm

Fogköz mélység:

2,70 mm

Fogköz szélesség:

2,90 mm

Fogtetô szélesség:

2,10 mm

Fogköz mélység:

1,65 mm

Fogköz szélesség:

1,50 mm

Fogtetô szélesség:

0,50 mm

Kiszerelés: 1 kg, 5 kg, 10 kg

Mûszaki termékismertetô
Érvényes: 2011. augusztus 1-tôl.

Alkalmazási terület

PVC-burkolat ragasztása: A burkolatot a ragasztás
elôtt legalább 8 órával klimatizálni és kiteríteni szükséges. A ragasztót A3 fogazású kenôlappal egyenletesen
hordjuk fel az aljzatra. 10-15 perc szellôzési idô után a
burkolatot a még nedves ragasztóágyba fektetjük és jól
bedörzsöljük vagy hengerezzük. Ügyeljünk arra, hogy
légbuborék ne maradjon alatta!

FONTOS TUDNIVALÓK
Burkolást +15°C alatt és 75% relatív páratartalom felett
ne végezzünk. A PVC hegesztést legkorábban 24 órával a ragasztás után lehet megkezdeni.
A szellôzési és a nyitott idôk a hômérséklettôl és a relatív páratartalomtól függnek. A hômérséklet növekedése, ill. a csökkenô páratartalom lerövidíti, az alacsony
hômérséklet és a magas páratartalom pedig meghos�szabbítják azokat. Amennyiben a tárolás következtében
a ragasztó felületén hártya képzôdne, úgy azt a felhasználás elôtt el kell távolítani! A megbontott kannát gondosan vissza kell zárni! A ragasztómaradékot nem szabad
a lefolyóba önteni! A ragasztóanyagot a fagytól óvni
kell! A burkolóanyag-gyártók használatra vonatkozó
utasításait mindenkor vegyék figyelembe!
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Szín:

Krémfehér

Állag:

Pasztaszerû

Szárazanyag-tartalom:

71-76%

Sûrûség::

1,45 kg/l

Kiadósság:

B1 fogazású kenôlappal kb.
400 g/m2
B2 fogazású kenôlappal kb.
550 g/m2
A3 fogazású kenôlappal kb.
300 g/m2

Szellôzési idô:

5 - 15 perc

Nyitott idô:

20 - 25 perc

Terhelhetô:

Kb. 24 óra múlva

Kötési idô (végsô szilárdság elérése):
Székgörgô
igénybevétel:

Kb. 72 óra

+5°C felett, száraz és hûvös helyen

A ragasztás
hôállósága:

+50°C, padlófûtés esetén is
alkalmazható
A leragasztott textilburkolat
tisztítógéppel tisztítható

Eltarthatóság:

Csomagolás:
1 kg-os mûanyag doboz,
5 kg-os mûanyag vödör,
10 kg-os mûanyag vödör
Gyûjtôcsomagolás:
12 db 1 kg-os mûanyag doboz,
1 db 5 kg-os mûanyag vödör,
1 db 10 kg-os mûanyag vödör

ÖSSZETÉTEL
Ragasztást erôsítô, szerves és szervetlen adalékot tartalmazó, poliakrilát vizes diszperzió

Mûszaki szaktanácsadás
06 30/919-2926

A DIN 68131 szabvány szerint
ellenállóW

Tárolás:

Vízállóság:

Kiszerelés

12 hónap

A fenti idôintervallumok „normál klímára” (+23°C/55%
relatív páratartalom) vonatkoznak!

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.

Henkel Magyarország Kft. Ragasztás Technológiák Üzletág
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Mûszaki adatok

