Pattex Fix Extreme
Power
Extra erôs kezdeti tapadású
diszperziós építési-szerelési
ragasztó beltéri használatra
JELLEMZÔI
• Extrém gyors kezdeti tapadás (350 kg/m2-ig)**
• 1 másodpercig történô nyomás után azonnal
rögzít*
• Nehéz tárgyak elôzetes rögzítés nélküli
ragasztására is alkalmas
• A kikeményedés alatt nem szükséges ideiglenes
alátámasztás
• Erôs végsô szilárdság különösen fa fához
ragasztása esetén
• Használata könnyû és biztonságos
• Oldószermentes
• 5-10 percen belül korrigálható
• Száradás után festhetô
• Kiegyenlíti a felületek kisebb egyenetlenségeit
(réskitöltés 10mm-ig)
• Beltéren használható (+10°C fölött)

ALKALMAZÁSI TERÜLET
Legalább az egyik ragasztandó felületnek nedvszívónak
kell lennie. Alkalmas a következôk biztonságos
rögzítésére:
• nehéz tégla, beton elemek, nehéz kôlapok, nehéz fa,
polcok ragasztása,
• kerámiák, kerámia lemezek, tégla, beton, parafa,
kemény PVC, szônyeg, korrózióálló fémek, gipszkarton,
• polisztirolból készült dekorációs elemek, -panelek,
kikeményedett poliuretán hab, gipsz, hangszigetelôk
és faforgácslapok.

ALKALMAZÁS
Alkalmas felületek: A Pattex Fix Extreme Power
építési-szerelési ragasztó a következô felületekhez
alkalmazható: gipszfelületek, beton, habkô, szálas
beton, gipszkarton, faanyagok es kikeményedett
poliuretán habok. Nem használható vízbe merülô
felületeken.
A felület elôkészítése:
A ragasztóanyag megszilárdulásának feltétele, hogy a
ragasztandó anyagok
legalább egyike nedvszívó legyen. A felületeknek
tisztának, száraznak, por- es zsírmentesnek kell lenniük.
Alaposan tisztítsuk meg a ragasztandó felületeket. A
régi tapétákat Metylan Tapétaleoldóval távolítsuk el. Ha
a ragasztandó felületek egyike igen nagy mértékben
nedvszívó, mint a gipsz, MDF-, faforgácslap (nem OSB),
elôfordulhat, hogy a ragasztóanyag túl gyorsan szárad
és a kötés ezért nem lesz megfelelô. Az igen nagy

KISZERELÉS: 385 G
mértékben nedvszívó felületeket ragasztás elôtt vízzel
permetezzük be, vagy nedves ruhával nedvesítsük meg.
Két nem nedvszívó vagy nedvességre érzékeny felületek
ragasztásához a Pattex Fix Total ragasztókat ajánljuk. A
poliuretán választó közegek maradékát csiszolópapírral
vagy oldószerrel (pl. aceton) távolíthatjuk el a Pattex Fix
Extreme Power használatának megkezdése elôtt.
Használat:
A kartus csúcsát a menet felett le kell vágni. (1). Csavarja fel
a mûanyag kinyomócsôrt és vegye le a piros kupakot. (2).
Helyezze a kartust a kinyomópisztolyba. A rendkívüli
tapadású formula miatt a termék igen nehezen nyomható
ki. Ennek érdekében a kinyomócsôcsôr hegye a megfelelô
átmérôre levágásra került, így azonnal használható.
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A ragasztóanyagot vigyük fel az egyik felületre:
Pontszerûen (1) az egyenetlen felületek kiegyenlítése
érdekében, kígyó alakban (2) nagy felületeknél az
erôsebb kezdeti tapadás érdekében vagy egyenes
csíkban (3) kisebb felületen. Kültéri használat esetén
függôlegesen vigyük fel a ragasztóanyagot.
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*

Használat után vegyük ki a kartust a kinyomópisztolyból,
hogy megakadályozzuk ezzel a ragasztóanyag kifolyását.
Panelek, mûanyag dekorációs elemek, hangszigetelôk,
stb. ragasztása: Helyezzük a ragasztandó darabokat a
ragasztás helyétôl 1-2 cmre, majd csúsztassuk a megfelelô
pozícióba, és erôsen nyomjuk oda. Ha az alapréteg sima,
akkor a panel közvetlenül ragasztható. Egyenetlen felületek esetén alakítsunk ki egy új aljzatot faforgácslapokból
vagy kemény polisztirol vagy poliuretánhab csíkokból (csík
szélessége: 5-10 cm, vastagsága: 5-20 mm, csíkok közti
távolság: 30-65 cm, burkolás elôtt rögzítsük a paneleket).

MÛSZAKI ADATOK

Tárolás
A ragasztóanyagot fagymentes, száraz és hûvös
helyen hôtôl, lángtól és szikrától védve kell tárolni.
Eltartható a gyártástól számított 18 hónapig,
felbontatlan állapotban. Gyártási dátumot lásd
a csomagoláson (XXXXXXXXNNHHÉÉÉÉ, ahol
X-sarzsszám, N-nap, H-hónap, É-év). Felnyitás után
rövid idôn belül használjuk el a csomagolás teljes
tartalmát.
Kiszerelés
Csomagolás: 385 g
Gyûjtôcsomagolás: 12 db/gyûjtôkarton
Biztonsági információk
A ragasztóanyag használata elôtt alaposan nézze
át a termék biztonsági adatlapját.Biztonsági
információk

Összetétel:

Diszperzió

Sûrûség:

kb. 1,30g/cm3

Hôállóság:

-20°C - +70°C

SZÁRMAZÁSI HELY

Nyitott idô

kb. 25 perc

Kezdeti tapadás

Kb 35g/cm2

EU

Minôségmegôrzési idô

18 hónap hûvös helyen

Kötési idô:

48h

Kiadósság:

kb 11m 6mm széles, vagy kb 400g/m

MÛSZAKI SZAKTANÁCSADÁS
Tel.: 06 30/919-2926
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FONTOS TUDNIVALÓK
Tisztítás:
A ragasztóanyag maradékát azonnal távolítsuk
el nedves ruhával. A kikeményedett termék csak
mechanikusan távolítható el.

*A ragasztandó részek összenyomása során a ragasztó már 1 másodperc után azonnal rögzít. Ez a kezdeti tapadás azonban nem egyezik
a végsô kötési szilárdsággal, amelyet a ragasztó szobahômérsékleten történô teljes száradása során 48 óra után ér el.
**Henkel saját tesztmódszere alapján 35g/cm2.

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
H-1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6. • Tel.: (+36-1) 372-5555 • Fax: (+36-1) 209-1543 • www.pattex.hu
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