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E u r o s t a r  U n i c o l  6 4 0  
Tulajdonságai:  magas ragasztó hatásu 

 hosszúideig ellenáll a lágyító 

anyagokkal szemben  

 jól kenhetö  

 kemény, nagyon szívós ragasztó 

fuga  

 sok oldalúan felhasználható 

 padlófütésnél is alkalmazható 

 oldószermentes, kevés káros 

anyag tartalmú EMICODE AC1  

 

Következö anyagok 

ragasztására: 
 csiszolt gumi burkolatokhoz tekercsekben (pl. Noraplan) 

 csiszolt gumi burkolatokhoz, lapokhoz 1m x 1m<=4mm vastag (pl. 

Norament) 

 PVC- burkolók tekercsben és csempe alakban, PVC Design burkolo 

 CV- burkolatok 

 PVC kevert burkolatokhoz polyester vagy ásványi szüvettartó szerkezettel  

 Linóleum tekercsekhez  

 textil szönyeg burkolókhoz, különbözö hátoldal kialakítással 

 Tü vlies- hez  

 szívóképes aljzatra 

 

Technikai adoatok: Alapanyag: Acrylat – diszperzion 

 Színe: fehér 

 Sürüssége: Kb. 1,30 g/cm³ 

 Állapota: közepesen viszkoz 

 Tisztítószere/ Higítható : víz 

 Felhordása: fogazott spaklival TKB/A1 – A2 – B1 – 

B2 

 Szükséglete: Kb. 250 - 490 g/m², burkolat szerint 

 Szellöztetési idö: Kb. 10 – 30 perc  

 Felhasználási idö: 30 perc a burkolat fügvényében  

 Kötési idö: Kb. 48 – 72 óra  

 Felhasználhato: Kb. 12 hónap originál csomagolásban  

 Tárolása: szobahömérsékleten lehetöleg 

légmentesen lezárva 

 Fagyálló: nem 

 Megnevezése a ,,GefStoffV” szerint: nincs 

 GISCODE: D1  

 

 EMICODE : EC1  

 Biztonsági elöírások:  megrendelhetöek 

 

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 alapján 

konstroláljuk. Textil búrkolok ragasztásánál egyenes szívóképes aljzatokra ajánlatos 

a 046 Europrimer Parquett  vagy 044 Europrimer Multi alapozót használni. Ezek 

segítségével elkerülhetö a ragasztó torlódása. 
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Feldolgozás: Használat elött alaposan felkeverni. A ragasztót fogazott spakli segítségével kenjük 

fel az alapra. Kb. 10 – 20 perces szellözés után fektessük a burkolatot az aljzatra és 

jól dörzsöljük át. Feszültségben gazdag helyeken 15 – 20 perces várakozási idöt 

követöen ismételjük meg a bedörzsölést. 

 

Gumi burkolatot (TKB A2) és Linóleumot (TKB B1) a még nedves ragasztó ágyba 

Kb. 10 – 15 perc szellözés után fektessük. Àlltalában a szellözési idöt a hömérséklet 

az aljzat szívó képessége és a levegö páratartalma befolyásolja. Ezért pontos 

idömeghatározás nem lehetséges. Szellözést követöen a ragasztónak még mindig egy 

puha magjiának kell lennie. Az újj próbánál még mindig egy szálat húz a ragasztó de 

már nem kenödik. A burkolat hátoldalát teljes felületében bordázot kialakítással 

ragasztózzuk(nedves hálózása a hátoldalnak). 

Az éleket könnyedén ütköztessük, ne probáljuk szorosan illeszteni! PVC- és design 

burkolót (TKB A2) 30 percen belül fektessük és azonnal eröteljesen hengereljük.  

CV esetében a fogazat nagyságát csökkenthetjük (TKB A1 –re ), ebben az esetben a 

szellözési idö is kevesebb. Textil burkolatok, sönyegek és tü vlies esetében (TKB 

B1- B2) ot alkalmazzunk és 30 percen belül fektessük le és azonnal eröteljesen 

hengereljük.  

Elhasználodott fogazott spaklit idöben cseréljük. A megkötési idö alatt kerüljük a 

napsugárzág valamint a dynamikus pont terhelést. A burkolat gyártó elöirásaít 

vegyük figyelembe! A ragasztó maradványokat vízzel távolíthatjuk el. 

 

 

 

Megjegyzés: A burkolatokat lefektetés elött aklimatizálodni kell hagyni lehetöleg a burkoláshoz 

elökészítet helységben.  

Feszültség mentesnek és egyenesen szétteritettnek kell lennie. A fugákat csak 2- 3 

napot követöen hegeszthetjük. A munka minöségét nagy mértékben befolyásolja a 

levegö páratartalma 40 – 75% ajánlott <65 %, a szoba hömérséklet >18 °C az aljzat 

és ragasztó valamint a burkoló anyag legkevesebb 15 °C! Idevonatkozó szakmai 

elöírásokat tartsuk be! 

Németországon kivül a nemzetközi szabályok alkalmazása érvényesül. 

 

 

 

Csomagolás: 13 kg 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 27.08.2007 

 


