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             E g y o l d a l a s  t a p a d ó  r a g a s z t ó  
 
Tulajdonságai:  Nedves , tapadó ragasztó 

 Rendkívül hosszú nyitott idő 

 Magas beszívódási képesség 

 Jó ragasztó hatás 

 Jól ellenáll a lágyítóknak 

 Nagyon könnyen kenhető 

 Csekély káros anyag kibocsátás EMOCODE EC 1, oldószermentes  

 Padlófűtésnél is alkalmazható 

 Görgős székhez alkalmas 

 Hő hatására reaktiválható 
 

 
A következő 
anyagok 
ragasztásához: 

 Tekercses és lapformátumú PVC burkolatok,PVC dizájn burkolatok 

 Heterogén PVC burkolatok, vlies hátoldallal is 

 CV burkolatok, hátoldali hordozóréteggel is 

 Textilburkolatok szintetikus hátoldallal ,töltőanyag nélkül is. 

 Vlies hátoldalú textilburkolatok 

 Szigetelő alátétek 
             szívóképes, vagy nem szívóképes aljzatokra 

 

 
Műszaki adatok: Alapanyag: Copolimer  diszperzió 
 Színe: Világos bézs 
 Állag: Közepesen viszkóz 
 Sűrűség: 1,31g/cm³ 
 Hígító/Tisztítószer: Víz 
 Felhasználás: Kb. 230-490g/m²  
 
 
 

Felhordás: Fogazott spatulával( a fogazat 
függ a ragasztandó burkolattól 
A1- A2-B1 (TKB)  

 Feldolgozási hőmérséklet: 
Szellőzési idő: 

Nem lehet 15 ºC alatt 
10 - 60 perc, a ragasztási 
módszertől függően 

 Tapadó-ragadó  idő: Cca. 60 perc 
 Kötési idő: Cca. 24 óra 
 Felhasználható: jól bezárva, normál 

hőmérsékleten, 
  bontott göngyöleget mielőbb 

felhasználni  
 Fagyra érzékenység: Igen 
 
 

Tűzveszélyes: 
Raktározási feltétel: 

Nem 
12 hónap eredeti 
csomagolásban, jól bezárva, 
normál hőmérsékleten 

 GefStoffV. jelölés:                  : Nincs 
 GISCODE: 

EMICODE: 
D1 
EC 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 18365, 18202, ÖNORM B 2236-1, SIA SN 

253 követelményeinek, valamint a TKB és BEB előírásainak. 
Ez többek között azt jelenti, hogy nyomás és húzás álló, tartósan száraz, repedés és 
pormentes , sima,  tapadást  csökkentő rétegektől mentes kell, hogy legyen.  A hiányos 
aljzatokat szakszerűen, megfelelő módon kell előkészíteni, mint pl. csiszolással,  
alapozással, illetve aljzatkiegyenlítéssel. 
Esetenként nem árt a hibákat jelenteni. A VOB szerinti vizsgálati és kellő gondosság 
kötelezettségre ügyelni kell. 
Egy görgős székhez alkalmas, szívóképes, sima aljzat elkészítéséhez 1,5-2 mm vastag 
aljzatkiegyenlítés szükséges, melyet megfelelő Forbo aljzatkiegyenlítő anyaggal 
készíthetünk, mint  pl. Forbo 960 Europlan Super  
Öntött aszfalt esztrich,vagy más nem szívóképes aljzatok, valamint  nedvességre 
érzékeny aljzatoknál, mint kálcium szulfát kötésű esztrichnél,  magnézium esztrichnél  
legalább1,5 - 2mm vastagon kell kiegyenlíteni. 
Padlófűtésre alkalmas burkolásnál a meglévő mérőpontoknál a nedvesség tartalmat 
mérni kell (DIN 4725/4), s a Szaniter-Fűtés-Klíma Szövetség útmutatása   alapján kell 
eljárni. Régi burkolatokra történő ragasztás esetén 900 Europlan DSP anyagból egy 
migrációs fék képzendő. Textilburkolatok közvetlenül a sima, szívóképes esztrich 
aljzatra történő  ragasztásánál javasolt a maradék por megkötése céljából  046 
Europrimer Parquet anyaggal történő alapozás. 

 

 
Feldolgozás: Használat előtt  felkeverendő! 

Ragasztó spatulával hordjuk fel az aljzatra. A fogazat függ az aljzattól, és a burkolat 
hátoldalától. Az A1  fogazata sima CV burkolathoz , az A2 fogazat  sima PVC-
hez,illetve vlies hátoldalú  burkolatokhoz, a B1 fogazat az erősen strukturált  és SDR  
hátoldalú textilburkolatok esetében alkalmazható . 
A burkolat hátoldalát barázdáltan a teljes felületen kell ragasztóval bekenni. 
Az elhasználódott fogazatokat időben cserélje ki. 
 
Nedves/ egyoldalas ragasztás – szívóképes aljzat és/vagy páraáteresztő burkolat 
esetén a szellőztetési idő cca. 10-15 percet tesz ki , ezután a burkolatot a relatív  
nedves ragasztóágyba helyezzük, bedörzsöljük, behengereljük. 
 
Tapadó ragasztás -  nem szívóképes aljzat és nem áteresztő képes burkolat esetén  
a ragasztónak teljesen át kell szellőznie. A szelőztetési idő cca. 30-60 perc a 
helyiségklíma  feltételeinek függvényében.  
 
PVC dizájnburkolatokat   a berakási időn belül úgy fektetjük le, hogy megfelelő 
nedves ragasztófelület képződjön , (tapadó ragasztást ne alkalmazzunk) majd a 
burkolatotot behelyezés után jól bedörzsöljük, majd erősen áthengereljük. 
 
Burkolatokat a ragasztóágyba helyezés után mindig azonnal bedörzsöljük, különösen 
az illesztéseknél. Ragasztó szennyeződéseket lehetőség szerint gyorsan víz 
segítségével távolítsuk el. 
A kötési szakasz ideje alatt kerülendő a magas hőmérséklet , a közvetlen napsütés, 
valamint a dinamikus és pontterhelés. 
A burkolatgyártók javaslatai és előírásai figyelembe veendők. 
 
 Hengerlő ragasztási rendszer: A fogazattal felhordott ragasztót azonnal Forbo 
Techno hengerrel áthengereljük, ezáltal csökken a szellőztetési idő és a ,burkolat 
elmozdulása a korai megterhelés nyomán, valamint a ragasztóbarázda rajzolatok  
ismételt beszennyeződésének lehetősége. 

 
Figyelmeztetés: A burkolatgyártók javaslatainak és előírásainak megfelelően a burkolatokat 

leragasztás előtt a helyiség hőmérsékletéhez hagyjuk igazodni. A burkolatnak 
feszültségmentesnek  kell lennie és leterítés után ki kell simulnia. 
Meleg hegesztést ,vagy fugatömítés legkorábban csak a burkolat lerakását követő 
2-3 nap múlva lehetséges.  
Megfelelő burkolatfektetéshez  normál helyiségklímára van szükség, 



40 - 75 %-os relatív levegő páratartalomra (javasolt <65%),18 °C-nál magasabb  
helyiség hőmérsékletre, legalább 15 °C-os aljzat, burkolat és ragasztó 
hőmérsékletre.  
 
 A szakma idevonatkozó szabályai és normái figyelembe veendők. Németországon 
kívül a mindenkori helyi előírások érvényesek, ennek ismerete a felhasználó 
felelőssége. Más termékek műszaki adatlapjait kérjük vegyék figyelembe. 
 

 

 
Csomagolása: 13 kg-os egyszer használatos kiszerelésben, 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  2007.11.09,  a 2007.09.05.-i kiadás érvényét veszíti.  

 
Aktuális kiadás 27.02.2008 

 


