
Műszaki adatlap
Melegburkolat ragasztási rendszer

Murexin Kft. H - 1103 Budapest, Noszlopy u. 2
Tel.: +36 1 261 51 41, Fax: +36 1 261 63 36
e-mail: murexin@murexin.hu, Internet: www.murexin.hu

6321-01/01 AV 10 AQUA Fatapaszoldat, gültig ab: 26.6.2008, IKA,  1

AV 10 AQUA
Fatapaszoldat
(AQUA HOLZKITTLÖSUNG AV 10)

> jól tapad
> könnyen bedolgozható
> nagyon kiadós

Terméktulajdonságok
Oldószer mentes, vizes bázisú, semleges szagú, kiadós
fatapaszoldat. Fatapasz saját előállítására szolgál, az utolsó
csiszolásnál összegyűjtött csiszolatpor hozzákeverésével.

Alkalmazhatóság
Beltérben, alkalmas parketták és más fapadlók
mélyedéseinek, repedéseinek és fugáinak kitöltésére kb. 2
mm szélességig. Nem alkalmazható fakocka burkolatoknál
és deszkapadlóknál.

Termékadatok
Kiszerelés:

10 liter kanna 42 kanna / 420 liter / raklap

Tárolás:
Hűvüs, száraz helyen, + 5 C o felett, bontatlan, eredeti
csomagolásban kb. 6 hónapig.

Műszaki adatok

Anyagszükséglet 1 liter / kb. 20 m²
Átdolgozható kb. 30 - 45 perc múlva
Száradás kb. 30 - 45 perc múlva
Feldolgozási-,
környezeti- és
száradási
hőmérséklet

minimum +15°C

Bedolgozás
Javasolt szerszám:
rozsdamentes lakkozó spatulya

Alapfelület:
A kezelendő felület az utolsó csiszolás után tökéletesen
tiszta, száraz, olaj- és viaszmaradéktól mentes kell legyen,
feleljen meg az ÖNORM B 3000 előírásainak.

Megfelel:
Valamennyi, finomra csiszolt fapadlóra.

Nem megfelelő:
Nem alkalmazható fakocka burkolatoknál és
deszkapadlóknál.

Előkészítés:
A durva csiszolás után  közbelső csiszolás szemcseméret:
80

Feldolgozás:
Az edényt használat előtt jól fel kell rázni. A
FATAPASZOLDATOT az utolsó parkettacsiszolás előtt
tiszta, lehetőleg ugyanabból a fából származó, viaszmentes
faliszttel kenhető masszává kell keverni, de nem szabad túl
keményre, hogy a fugákat mélyen kitölthesse. A bekevert
fatapaszt rozsdamentes simítólemezzel kell felhordani.
Kiszáradás után - normál klímánál (23°C, 60% rel.
légnedvesség): kb. 30-45 perc- a padlót finoman meg kell
csiszolni (100).

Fontos figyelmeztetés!
Az aljzatra vonatkozó szabványokat, előírásokat, műszaki előírásokat
mindenkor figyelembe kell venni! +5 oC alatt az anyag nem használható fel.
Magas páratartalom és alacsony hőmérséklet késlelteti, magas hőmérséklet
gyorsítja a kötést és a szilárdulást! Semmilyen idegen anyag nem keverhető
hozzá!

Munkavédelem
Munkavédelem: Termékre jellemző tulajdonságok, mint összetétel, hulladék
elhelyezés, tisztítás, különleges kezelés megtalálhatók a termék biztonsági
adatlapján.
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Fenti műszaki tájékoztatónkat átfogó tapasztalataink valamint legjobb ismereteink alapján állítottuk össze. Az ismertető alapján semmi nemű jogi
kötelezettség nem terhelheti cégünket. Sem szerződéses jogviszonyt, sem egyéb az adás-vételi szerződésben fel nem tűntetett kötelezettségeket nem
alapoz és testesít meg. Termékeink minőségét mindenkor az eladási és szállítási feltételeinkben garantáljuk. A hibalehetőségek kockázatának
elkerülése érdekében felhívjuk termékünk felhasználóinak figyelmét az alkalmazás során felmerülő korlátozásokra. Természetesen lehetetlen lenne
minden jelenlegi és jövőbeni alkalmazási lehetőséget és speciális esetet hiánytalanul feltűntetni. Azok az adatok, amelyeket a szakemberek részéről
ismertnek feltételeztünk nem kerültek felsorolásra. A felhasználó, kivitelező nem mentesíthető, azaz nem formálhat jogot reklamáció benyújtására a
kérdéses, vitatható esetben történő szóbeli tájékoztatás esetén, saját felelősségére elvégzett helyszíni kipróbálás esetén, valamint szakemberrel történő
kiviteleztetés esetében sem. Jelen műszaki ismertető újabb változat kiadásával érvényét veszti.


