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Tulajdonságai:  Nagyon jól kenhető 

 Magas beszívódási képesség 

 Magas kontaktragasztó hatás 

 Alkalmazható padlófűtéses felületen 

 Alkalmas görgős székhez 

 Toluol mentes 

 Oldószertartalmú, GISCODE S1 
 

 

 
Következő 
anyagok 
ragasztásához: 

 PVC burkolatok és profilok 

 Elasztomer burkolatok és profilok 

 Linóleum 

 Textilburkolatok 

 Parafa padlóburkolatok 
       Kontaktragasztási eljárással 

 
Műszaki  adatok: Alapanyag: Polikloropren 
 Szín: Borostyán 
 Sűrűség: Cca.   0,84g/m³ 
 Állag: Közepesen viszkóz 
 Tisztító: 676-os oldat 
 
 

Felhordás: 
Fogazat: 

Sima / fogazott spatula 
TKB/A1  

 Anyagszükséglet: 200 – 300g/cm² kontakt 
ragasztáskor *  

 Levegőztetési idő: 
Kontaktragasztási idő: 
Kötőidő: 
Felhasználható: 
Raktározási feltételek: 
 
 
Tűzveszélyesség: 
Fagyra érzékenység: 
Veszélyességi osztály: 
GefStoffV:jelzés: 

5-10 perc * 
Cca. 2 óra * 
Cca. 24 óra 
12 hónapon belül 
Jól bezárva, normál hőmérsékleten, 
szárazon, felbontott göngyöleget jól 
visszazárni, mielőbb felhasználni 
Igen 
Nem                   
A 1 
F, Xn, N 

 GISCODE: S 1 
 

 Biztonsági adatlapok:  Kérésre 
*A megadott értékek laborértékek, a különféle helyszínekhez kötött sokszínűség között csak irányértékként kezelendők.    

 
Aljzat: Az aljzat meg kell, hogy feleljen a  VOB/DIN 18356,/18202 követelményeknek,  a 

fűtött és nem fűtött aljzatok előkészítésére vonatkozó  aktuális BEB és TKB 
ismertetőknek. Az aljzatnak  többi között egyenletesnek, nyomás és húzás- 
állónak, tartósan száraznak, repedés és pormentesnek, tapadást gátló rétegektől 
mentesnek  kell lennie.  
A hiányos aljzatok megfelelő aljzat előkészítő munkálatokkal, mint pl. csiszolás, 
alapozás, aljzat kiegyenlítés végzendő, ellenkező esetben a kétes eseteket 
jelenteni kell. A VOB vizsgálatokkal, szakértői gondossággal kapcsolatos 
utasításai betartandó.  

 

 
 
Feldolgozás: Használat előtt alaposan felkeverendő! 

Sima ragasztó spatulával hordjuk fel a burkolat hátoldal teljes felületére, az 



aljzatra fogazott spatula segítségével. 
 
2 mm-nél vastagabb burkolat esetében előnyösebb az aljzatot 030 Europrimer 
Quick anyaggal, vagy higított kontaktragasztóval (2 rész ragasztóanyag, egy rész 
676-os oldat) előkenni. 
Bekenés után a ragasztót száradni hagyjuk, a ragasztást a kontaktragasztási 
időn belül végezzük el. 
 
A száradási és kontaktragasztási idő függ az aljzat tulajdonságától, a felhordás 
vastagságától, a helyiség hőmérsékletétől és a levegő páratartalmától. 
Ragasztóágyak képződése elkerülendő, mert ezeken a helyeken a ragasztási idő 
jelentősen megnő. 
A burkolatot a ragasztóba helyezés után azonnal bedörzsöljük, különösen  
figyelve az összeillesztésekre. Ezután már korrekcióra nincs lehetőség. 
 
Ahhoz, hogy tökéletes burkolást végezzünk az aljzat, helyiség, burkolat és 
ragasztóanyag hőmérséklete legalább 15 ºC kell, hogy legyen. A levegő 
páratartalma ne lépje túl a 75%-ot.(javasolt érték 65% alatt) 
A burkolaton a ragasztótól származó szennyeződéseket lehetőleg gyorsan, és 
óvatosan 976-os oldat segítségével távolítsuk el. 
 
Cca. 70 ºC –ra történő felmelegítéssel a megszáradt ragasztó filmréteget 
reaktiválhatjuk. Ezáltal a profilokra(lábazatokra), vagy burkolatlapokra a ragasztó 
felhordása már egy órával a felhasználás előtt is megtörténhet. 
A felmelegítés mindenek előtt tiszta élek és sarkok elkészítésének előnyét 
biztosítja. 
 
Gondoskodjunk a helyiség  megfelelő  szellőztetéséről. 

 

 
Megjegyzés: A 233 Eurosol Contact könnyen illanó és éghető oldószereket tartalmaz, melyek 

a levegővel való keveredés során robbanó elegyet alkothatnak és a legmélyebb 
ponton gyűlnek össze. Kérjük vegye figyelembe a Biztonsági Adatlap 
utasításait! 
 
Utalunk a Veszélyes Anyagok Kezelése 16-os §-ra (mérlegelési kötelezettség) 
Kérjük vizsgálja meg, vajon a kivitelezendő feladat, más oldószermentes 
anyaggal megoldható-e, amennyiben a körülmények ezt lehetővé teszik. 
Németországon kívüli felhasználás esetében a nemzetközi szakmai előírások 
mérvadóak. Ezek ismerete a felhasználó kötelezettsége. 
 
 

 
Csomagolás: 5,5 kg  és 10 kg  egyszer használatos göngyölegben, nettó 
 

 
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 a felhasználási és tárolási módok betartásának 
ellenőrizhetetlensége miatt nem vállalunk!  
Mindenféle más felhasználási mód, ami a műszaki előírásainkhoz képest eltér 
feltétlenül jóváhagyásunkat igényli. Ennek hiánya a szavatosság elvesztését 
jelenti. 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  2008.06.19,  a 2006.09.21.-i kiadás érvényét veszíti 

 


