Anyag
Szintetikus gumi és gyanta bázisú magas viszkozitású kontaktragasztó.

Szállítás
4,7 kg-os fém kanna (5 Liter)
Szín: fekete

Rendelés
Cikkszám
398826

Tartalom
5,0 l Vödör

DB/Karton
1

Technikai információ
Tulajdonságok
Fizikai tulajdonság
Sűrűség
Hőállóság
Feldolgozási hőmérséklet
Felhasználás
Tapadásmentes*
Nyitott idő*
Tárolási hőmérséklet (optimális feldolgozási
hőmérséklet is)
Tárolási idő

Osztályozás
kenhető
0,82 g/cm3
a +60°C
+5°C -tól +35°C
ca. 200 g/m2
ca. 5 perc
ca. 60 perc
+5°C -tól +25°C
12 hónap, felnyitás után 48
órán belül feldolgozandó

*A paraméterek a hőmérséklet és a levegő nedvességtartalma függvényében
változnak

CT113
EPDM fóliaragasztó

Használat
Ez az oldószer tartalmú, sztirol gumi
alapú ragasztó az illbruck EPDM fóliák
ragasztására szolgál minden szokványos
hordozófelületre, például számos hideg
bitumenre, falazatra, alumíniumra,
betonra, kemény PVC-re, valamint EPDM
fóliák átfedési kötéseire.

Főbb előnyök
• Nagyon jó időjárás- és
hőmérsékletálló
• Kiváló tapadás betonon, vakolaton,
acél- és alumínium lemezeken

CT113
EPDM fóliaragasztó
Előkészítés
• A felületnek tisztának, száraznak, por, szennyeződés, pára
és zsírmentesnek kell lennie.
• Porózus felületeken, betonon, használjon ME901 Butyl &
Bitumen Alapozót, ME902 Butyl & Bitumen Spray Alapozót
vagy ME904 Butyl & Bitumen Alapozó Öko-t. Használja
külön kannában az alapozót és soha ne öntse vissza a
CT113 EPDM ragasztó kannájába. Az alapozó használata
nem csak javítja a tapadást, hanem csökkenti a ragasztó
felhasználási mennyiségét is és jelentősen megnöveli a
feldolgozhatósági időt is, mely különösen hasznos lehet a
nyári forró időszakban.
• Felhasználás előtt a ragasztót jól össze kell keverni.

Használat
• A két összeragasztani kívánt felületre ecsettel vagy hengerrel kell felhordani a CT113 EPDM fóliaragasztót.
• Felhordás után a ragsztót hagyja börösödni (10-15 perc), ez
nagyon fontos a megfelelő tapadás érdekében.
• Börösödés után az EPDM- fóliát rá kell nyomni az alapra,
adott esetben oldani kell, hogy a nagyobb felületeknél az
oldószerek a ragasztóból ki tudjanak szellőzni. Utána az
EPDM- fóliát, az erre tervezett alapra, rá kell ragasztani és
gondosan egy nyomóhengerrel rá kell hengerelni (szakszerű előkészítés esetén nem szükséges alapozó).
• Az ablakon a fóliát ezen felül még egy szorító-, vihar-, kapcsos léccel vagy más rögzítővel kell szerelni, ahogy ez a
DIN 18195 -ben le van írva.
• Zárt terekben gondoskodni kell az elégséges szellőzésről.
• Javasoljuk, hogy minden esetben végezzen kompatibilitási
teszetet vagy kérje segítségünket.

Figyelmeztetés
A ragasztóban lévő oldószerek károsíthatják a színezett műanyagokat, polisztéreneket és PVC felületeket. Nem alkalmas
polisztirén és bitumen közvetlen ragasztására. A ragasztó
és az alapozó használata közben a nyílt láng használata és a
dohányzás tilos.

Egészségügyi és biztonsági óvintézkedések

Műszaki tanácsadás
Kérdés esetén kérjük forduljon bizalommal műszaki tanácsadónkhoz!

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

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

Fenntartjuk a jogot a műszaki módosításokhoz. 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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A biztonsági adatlap legfrissebb változatát itt találja meg:
www.illbruck.hu

