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Tulajdonságai:  

 
 Felhasználásra kész 

 Mélyen behatoló 

 Kedvező felhasználás 

 Felhordás hengerrel, vagy kefével 

 Oldószermentes  

  

 

 

Felhasználása: 

  

 

Speciális előkenő: 

 Kalciumszulfát és cementkötésű esztrichekre  

  Parketta diszperziós, műgyanta, vagy 2-K-PUR ragasztókkal történő ragasztása előtt 

a szívóképesség  és maradék por csökkentésére 

 Ásványi  anyag eredetű esztrich, gipszkötésű lapok, melyekre vízgőz áteresztő 

hátoldalú textilburkolatok közvetlenül kerülnek ragasztásra 

 Ajzat kiegyenlítők szívóképességének szabályozására. rézhálóra történő vezetőképes 

ragasztás előtt  

 

 

 

Műszaki adatok: 

  

Alapanyag: 

Copolimer diszperzió 

Szín: Fehér 

Sűrűség: cca.1,0 gr/cm³ 

Állag: vékonyan folyó  

Tisztítószer: Víz 

Száradási idő: 0,5 – 12 óra felhasználásonként 

Felhasználás: cca.80-120 gr/m²  

Felhasználható: 15 hónapon belül, jól bezárva, lehetőleg 

mielőbb felhasználni  

Raktározás: Zárt állapotban, normál hőmérsékleten 

Fagyra érzékenység: igen 

Tűzveszélyes: 

GefStoffV.jelzés:                                                             

nem                                      

nincs                                            

GISCODE: D 1 

                                    :                                              

                               *a megadott értékek laborértékek,a különféle helyszínekhez kötött sokszínűség között csak irányértékként    

                                         kezelendők. 

 

Aljzat: A burkolásra kész aljzatnak teljesítenie kell a mindenkori nemzeti , a 

VOB/DIN18365,18356, 18202 valamint az aktuális TKB és BEB előírásokat. Az 

aljzatnak többek között: nyomás és húzásállónak, tartósan száraznak (nedvességre 

érzékeny aljzatok), repedés és pormentesnek, egyenletesnek,  tapadás gátló anyagoktól 

mentesnek kell lennie. A hibás felületeket csiszolással, marással pormentesítéssel kell 

előkészíteni. ha szükséges, a kétes eseteket jelenteni kell. A VOB vizsgálatokkal, 

szakértői gondossággal kapcsolatos utasításai betartandó.  

 

Padlófűtéssel ellátott felületre való burkoláskor a meglévő mérőhelyeknél a nedvesség 

tartalom megvizsgálandó (DIN 47215/4), illetve fűtött padló szerkezeteken történő 

bevágási helyekkel kapcsolatosan koordinációs jegyzőkönyv készítendő.  

 

 

Felhasználás:  

 

Az előkenőt az előkészített(csiszolt és portalanított) aljzatra hengerrel, vagy kefével kell 

felhordani. Figyelni kell arra, hogy az előkenő a tárolóedényből közvetlenül ne kerüljön 

az aljzatra, mert elválasztó réteg , vagy túlzott nedves felület képződhet. 



 

 

Parketta ragasztásakor oldószertartalmú, vagy  2 – K parkettaragasztóval kombinálva 

a száradási idő cca. 12 órát vesz igénybe, diszperziós parkettaragasztó esetében  

 cca. 1-2 órát. 

 

A vezetőképes diszperziós ragasztók berakási idejének meghosszabbítása érdekében 

(a ragasztás 041 Europrimer EL nélkül, 801 rézhálóra)a kiegyenlített felületet alapozni 

kell. (0,5 – 1 óra) ragadási idő utánlehet a vezetőképes lefektetést a rézhálóra elvégezni. 

 

Textilburkolatok  alapozással előkészített aljzatra való ragasztása esetén a száradási idő 

cca. 1-2 óráig tart. 

 

Mint előkenő, az ezt követő kiegyenlitési munkálatokhoz javasoljuk a 044 Europrimer 

Multi használatát. A 046 Europrimer Parquet aljzatkiegyenlítés előtti előkenésre nem 

alkalmas.   

 

 

 

 

Figyelmeztetés:  Tökéletes munka végzéséhez elengedhetetlen ,hogy az aljzat hőmérséklete elérje, vagy 

meghaladja a 15 Cº-ot, a helyiség relatív páratartalma 40-60% között legyen, de nem 

megengedett 35%  alatt, vagy 75% felett. 

 

Más burkolási anyagok technikai  adatlapjai figyelembe veendők 

. 

A szakma idevonatkozó szabályai és normái figyelembe veendők. Németországon kívül 

a  mindenkori helyi előírások érvényesek, ennek ismerete a felhasználó felelőssége. 

 

 

 

Csomagolása: nettó 10 kg-os kiszerelésben 

 

 

Feltétlenül 

figyelembe veendő: 

A megadott adatokkal a gyakorlatban és laboratóriumban elért kísérleteink és  

tapasztalataink alapján szeretnénk Önöket a legjobb tudásunk szerint tanácsokkal  

ellátni. Egyedi esetekben jótállást a sokoldalú felhasználási lehetőségek valamint a 

felhasználási és tárolási módok betartásának ellenőrizhetetlensége miatt nem vállalunk!  

Mindenféle más felhasználási mód, ami a műszaki előírásainkhoz képest eltér feltétlenül  

jóváhagyásunkat igényli. Ennek hiányában semmiféle szavatosság vállalására sem nyílik 

lehetőség. Ezért javasoljuk többszöri próbamunka elvégzését. Egyébként minden esetben 

az Általános Üzleti Feltételeink érvényesek. 

 

Jelen műszaki információval minden eddigi korábban kiadott műszaki adatokkal 

rendelkező tájékoztató anyagunk, termékinformációnk  érvényét veszíti. 

Aktuális kiadás 2008.07.02 

 


