Leírás
Egykomponensű, elasztikus, szagtalan, hibrid ragasztó,
amely a levegő páratartalmának hatására polimerizálódik.

Szállítás
Az SP025-öt 310 ml-es kartusokban és 600 ml-es hurkákban
szállítjuk.

Rendelés
Cikkszám

Szín

Tartalom ml-ben

Karton tartalma

377904
betonszürke
310 ml
12 kartus
377903
betonszürke
600 ml
20 kartus
380662
fekete
600 ml
20 kartus
A kartonban a hurkák esetében 3 kinyomócsőr található. További kinyomócsőrök
rendelhetők.

Műszaki információ
Tulajdonságok

Szabvány

Kötés

-

Fizikai forma
Építőanyag
osztály
Sűrűség

EN 13
501-1
DIN 52
451-A
-

Bőrösödés*
Térhálósodás
sebessége
Megengedett
ISO 9046
deformálódás
Szakítószilárdság DIN 53
504
Szakadási nyúlás DIN 53
504
Shore-ADIN 53
keménység
505
E-Modul
Hőállóság
DIN 53
504
Optimális
felhasználási
hőmérséklet
Legalacsonyabb felhasználási
hőmérséklet
Optimális tárolási körülmények

Osztályozás
1K-hibrid-tömítőanyag,
nedvességre térhálósodó
elasztikus paszta
E

SP025
SP025 Ablak-és
fóliaragasztó öko

kb. 1,6 g/cm³
kb. 25 perc
kb. 3mm/1 nap
kb. 25%
kb. 1,2 N/mm²
kb. 380%
kb. 30
kb. 0,4 N/mm²
-30°C és +90°C között
+5°C és +45°C között
-5°C-ig (felület, anyag, és külső hőmérséklet függő)
12 hónapig hűvös, száraz, fagymentes helyen az
eredeti csomagolásban +5°C és +25°C közötti
hőmérsékleten, napsugázástól védve.

*+23°C és 50% rel. páratartalom mellett

Előkészítés
A fogadófelületnek száraznak vagy enyhén nedvesnek,
olaj-, zsír-, por-, fagymentesnek kell lennie.
A számos lehetséges fogadófelület okán javasoljuk
végezzen előzetes ragasztási próbákat, adott esetben
használjon AT140 vagy AT150 alapozót.
Az enyhén nedves felület kedvez a ragasztó
reakcióképességének.

Egykomponensű, elasztikus, szagtalan, hibrid
ragasztó az illbruck ablakfóliák
ragasztásához az építőiparban szokványos
felületekre, mint például a beton, falazat, fa,
alumínium, acél, valamint számos hideg
bitumen, és az EPDM fóliák átfedései.
Alkalmas továbbá különböző ragasztásokhoz
például PVC takarólécek szereléséhez,
egyenetlenségek kiegyenlítéséhez a
fogadófelületen, valamint az épület csatlakozó
fúgáinál végzett tömítési munkálatokhoz.
(*Speciálisan a DIN 18540/ISO 11600 szerinti
homlokzati fúgákhoz az illbruck SP525
Magasépítési tömítőanyagot ajánljuk.)

Termékelőnyök
EC1 plus minősítés, igen emissziószegény
Jó tapadás enyhén nedves
hordozófelületeken
Öregedés- és esőálló
Oldószer- izocianát- és szilikonmentes
Széles tapadási spektrum

SP025
SP025 Ablak-és fóliaragasztó öko

Használat

Megjegyzés

A megfelelő tapadás eléréshez a fóliát teljes felületen
ragassza a falhoz.
A megkezdett kartust vagy hurkát 24 órán belül
használja el.

Az SP025 festhető. A forgalomban lévő festékek sokfélesége
miatt javasoljuk végezzen előzetes próbákat. A festés során
vegye figyelembe, hogy a festék tartósan alkalmas kell
legyen akár 25 %-os mozgások felvételére.

Tisztítás

Egészségügyi és biztonsági óvintézkedések

A friss még meg nem szilárdul tömítőanyag AT115 vagy
AT200 tisztítóval eltávolítható. A már megkötött anyag csak
mechanikusan távolítható el (pl. penge).

A biztonsági adatlap aktuális változatát a www.illbruck.hu
címen találja.

Garancia
Alapozó táblázat

A garancia a légzárásra, csapóeső-állóságra, és az
ablakcsatlakozó fuga hőszigetelésére vonatkozik,
kedvezményezettje pedig az építtető. Amennyiben a rendszer
nem felel meg ezeknek a követelményeknek, úgy a tremco
illbruck a beépítő cégnek történt kiszállítás dátumától
számított 5 évig 100 %-ban átvállalja a termék cseréjének
költségeit. A 6.-8. évtől 60 %-ban, 9.-10. évtől pedig 20 %ban. Az építtetőnek a beépítést követő 1 hónapon belül
jelentenie kell a beépítés tényét a tremco illbruck-nak, és be
kell mutatnia az i3 termékek szállítóleveleit. A részletes
garanciális feltételek, és a készre jelentés nyomtatványa a
www.illbruck.com/de_DE/ i3 oldalon elérhető, vagy a 02203
57550–600 telefonszámon igényelhető.

Fogadófelület

Javasolt alapozó

ABS

+, AT150

Akril (PMMA)

+, AT150

Alumínium

+

Beton

AT140

Eloxált felület

+, AT150

Üveg

+

PVC kemény

AT150, AT160

Cinklemez

+

Vas

+

Poliamid

+

Üvegszálas poliészter

+

Polipropilén

-

Porszórásos festés

+, végezzen előzetes próbákat

Tetőcserép

AT140

Szaniter akril

+, AT150

Nemesacél

+, AT150

Csempe

+

Csempe hátoldala

AT140

Tanúsítvány

Műszaki tanácsadás
Kérdés esetén kérjük forduljon bizalommal
műszaki tanácsadónkhoz!

sokrétűsége miatt használat előtt végezzen
tesztet, hogy a felületek/anyagok alkalmasak-e
a különböző felhasználásokra.

További információ
Az előzőekben felsorolt paraméterek csak
általános információként szolgálnak. Az
anyagok

A műszaki módosítások jogát fenntartjuk. A
legfrissebb változatot itt találja meg:
www.illbruck.hu

tremco illbruck Kft.
Puskás Tivadar u.3.
2040 Budaörs
Magyarország
T: +36 23 428 218
F: +36 23 428 219
info.hu@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.hu
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