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Tulajdonságai:  jó ragasztóképesség  

 jó kenhetöség 

 hosszú felhordási idö  

 magas végszilárdság  

 oldószermentes, minimális károsanyag kibocsájtó EMICODE EC 1 

 Padlófütéshez használható 

 irodai gördülö - székeknek ellenáll 

 

 

Ragasztásra aljánlott:  Linóleum sávokhoz 

 Korkment parafa lapokhoz 

 

Szivóképes aljzatokhoz  

 

 

Technikai adatok: Alapanyag: acrylatdiszperzion 

 Színe. világos beige 

 Halmazállapota: közepesen folyékony 

 Sürüssége: Kb. 1,3g/cm³ 

 Tisztítása. vízzel  

 Felhordása: fogazott spaklival TKB/B1, az aljzat felületi 

érdessége alapján  

 Felhasználás: Kb. 390 – 450g/m² 

 Berakási idö: Kb. 15 perc 

 Kötési idö: Kb. 24 óra  

 Feldolgozható:  12 hónapon belül bontott állapotban lehetöség 

szerint hamar felhasználni.  

 Tárolás: Jól lezárva hüvös helyen, szobahömerksékleten 

 Fagyálló: nem  

 Ismertetö jele GefStoffV 

alapján: 

nincs 

 GISCODE: D1 

 EMICODE:  EC1 

 Biztonsági elöírások:  Megrendelhetö kivánságra 

 

 

 

Alapfelület: A felhasználáshoz elökészitett felület a következö elöírásoknak kell, hogy 

megfeleljen: VOB/DIN 18365,18202 ÖNORM B 2236-1, SIA SN 253, valamint 

TKB és BEB. Különösen nagy nyomás és húzó szilárdság, szárazság, por és repedés 

mentesség az elöfeltétele. Hibás felületeket csiszolással, marással, portalanítással, 

alapozással lehet elökészíteni. A megfelelö alapfelület kialakításához 1,5 – 2mm 

vastagságig 960 Europlan Supert ajánljuk. 

 

Termék alkalmas: irodai gördülöszékeknek ellenáll, nem szivóképes felületek 

úgymint nedvességerzékeny felületek, kalciumszulfát kötésü esztrich, köfa, 

magnesiaesztrich valamint öntött aszfált esztrichhez. 

 Padlófütés esetén a meglévö méröpontoknál a maradék nedvességet DIN 4725/4 

alapján konstroláljuk. Textil burkolatok ragasztásához javasoljuk a következö 

alapozók felhasználását: „ 046 Europrimer Parquet vagy 044 Europrimer Multi. 
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Feldolgozás: Felhasználás elött jól keverjük meg! A burkoló anyagra vonatkozó lerakási 

elöírásokat tanácsoljuk betartani. A ragasztót egy fogazott spakli “B1 “segítségével 

egyenletesen a teljes felület nagyságában hordjuk el. Függö ragasztásnál a 

burkoloanyag hátoldalát simíto lemezzel egyenletesen ragasztózzuk 

(kontaktragasztás).  

 

Alkalmazásával kapcsolatos kérdéseivel forduljon bizalommal forgalmazóinkhoz. A 

feldolgozás körülményeinek (hömérséklet, alapfelület szívóképességenek ) 

figyelembe vételével Kb. 15 perces pihentetést, szellözést követöen helyezzük a 

burkolóanyagot a ragasztóra. Egyenletes dörzsöléssel simítsuk a felületet. Végeket és 

elálló széleket óvatosan viszzakell hajlítani. A burkolat ezt követöen hengerelhetö. A 

levegö zárványokat kerüljük, lehetöség szerint azonnal távolítsuk el. Szükség esetén 

15 – 20 perccel a lerakást követöen elálló végeket magasan álló részeket utólagos 

dörzsöléssel, hengerléssel javíthatjuk. Nem szandékosan felhordott ragasztó 

maradványokat minél elöbb víz segítségével távolíthatjuk el . 

 

Megjegyzés: Linóleum burkolókat a lerakás elött lehetöség szerint azonos hömérsékleten tároljuk 

mint a feldolgozásnál elöforduló szobahömérséklet! 

 

Ellenkezö esetben fennáll a zsugorodás veszélye, az illesztések eltolódhatnak. A 

linóleum méretre vágásánál ügyeljünk arra, hogy víz felvétel esetén (vízfelvétel a 

levegöböl, a ragasztóból) a hossza általában zsugorodik a szélessége nyúlik. 

Minimálisan betartandó távolság a linóleum pályák között 0,5 mm! A hosszírányú 

zsúgorodás idöben viszonylag gyorsan következik be. Szélességében való nyúlása 

valamivel több idejig tart.  

Elöfordulhat, hogy a szorosan lerakott burkoló pályák az élek mentén 

felpuposodnak. Tanácsoljuk az idevonatkozó szakmai elöírások betartását. Egy 

hézag kitöltö olvadódrót alkalmazása csak a ragasztó teljes mértékü megszilárdulása 

után javasolt (48 – 72 óra). Tanácsoljuk “Forbo Lino Schmelzdraht” alkalmazását . 

Németországon kivül érvényesek az ide vonatkozó nemzetközi szabáljok melyek 

ismerete a felhasználó feladata. Linóleum csempék valamint berakásokhoz 

használjon 611 Eurostar Lino-t. 

 

 

Környezeti  

elöfeltételek: 

felületi hömérséklet min. 15 °C 

helység levegö, burkolat és ragasztó nem kevesebb mint 18 °C 

levegö páratartalma max. 75 %, ajánlott 65% 

 

 

Csomagolás: 13kg kiszerelésben  

 

 

Tanácsoljuk,  

vegyék figyelembe: 

A termek felhasználási javaslatait Cégünk hosszantartó labor kiserleteinek és saját 

tapasztalatainak alapján állítottuk össze. 

Egyedi esetekben jótállást a sok oldalú felhasználási lehetöségek valamint a tárolási 

modok betartásának ellenörizhetetlensége miatt nem vállalunk!  

A termékkel kapcsolatos szabványokat és szabályokat kérjük vegyék figyelembe. 

Németországon kivül a nemzetközi szabályok alkalmazása érvényesül. 

Minden eltérés az alltalunk tanácsolt felhasználástol csak a Gyártó eggyet értésével 

érvényes. Ellenkezö esetben megszünik a szavatosság. Teljes mértékü alkalmazás 

elött többszöri próbamunka javasolt. Kérjük vegye figyelembe Cegünk Álltalános 

Üzleti Elöirásait.(„AGB”) 

A jelenlegi technikai informáciokkal hatályát veszíti mindennemü elözö termék 

leírás. 

Aktuális kiadás 09.11.2007  

 


