Tükörragasztó
Speciálisan kifejlesztett, egykomponensű, a levegő páratartalmára megszilárduló, hibrid
polimer alapú ragasztó nagyon magas kezdeti tapadással. Tükrök DIN 1238 szerinti
ragasztásához beltérben.
Rendeltetése:
Ezüsttükrök ragasztásához falakra vagy ajtókra, csempézett és beton falakra és fém
alapokra a szaniter területeken, irodákban és diszkókban.
Feldolgozás:
A Probau Tükörragasztót semmiképpen sem szabad pontokban vagy teljes felületre
felvinni, hanem a vele szállított V-formájú szórófejjel vigye fel függőleges csíkokban 10
cm távolságban. Utána nyomja fel a tükröt úgy, hogy egy 2–3 mm-es anyagvastagság
maradjon a tükör hátoldala és az aljzat között. Előtte ellenőrizze a tükör hátoldalát
karcolásmentességre és sérülésekre. Rögzítse a tükröt a kikeményedés idejére
mechanikusan is. Az alkalmazás előtt ajánlatos a tapadást ellenőrizni.
Aljzat:
A ragasztási felületeknek száraznak, szenny-, olaj- és zsírmentesnek kell lenniük.
Fontos tudnivalók:
A PROBAU Tükörragasztó szagtalan, semleges, szilikon- és izocianátmentes, tartósan rugalmas, ellenáll az
időjárásnak és az öregedésnek és a levegő páratartalmának segítségével egy tartósan szilárd,
nedvességnek ellenálló és rugalmas ragasztóvá keményedik ki. Nem tapad olyan anyagokon, mint kátrány,
bitumen, gumi, teflon, polietilén és polipropilén. Az alkalmazás előtt ajánlatos a tapadást ellenőrizni.
Feldolgozási hőmérséklet:
+5 °C-tól 40 °C-ig.
Hőállóság:
kb. -60 °C-tól kb. +80 °C-ig
Bőrképződési idő:
kb. 15–25 perc
Kikeményedési idő:
Kb. 2 mm naponta (a rétegvastagságától, levegő nedvességétől és a hőmérséklettől függően). Mechanikai
szilárdság leghamarabb 72 óra után.
Tárolás:
Szárazon, hűvösen és fagymentesen.
Szín:
fehér
Tartalom:
450g
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Tükörragasztó
Minimális eltarthatóság:
Felbontatlan eredeti csomagolásban a gyártási időtől számítva 18 hónap, lásd a csomagolás feliratát.
Ártalmatlanítás:
Csak a maradéktalanul kiürített csomagolás alkalmas újrahasznosításra.
Alkalmazástechnikai hibákért és azok következményeiért nem vállalunk felelősséget.
Megjegyzés:
Tartsa be a csomagoláson található utasításokat.
Állításaink széles körű vizsgálatokon és gyakorlati tapasztalatokon alapulnak. Nem vonatkoztathatók minden
felhasználásra. Ajánlatos ezért adott esetben alkalmazási próbát végezni. Fenntartjuk a műszaki változtatás
jogát a fejlesztés keretében. Egyebekben általános üzleti feltételeink érvényesek.

További felvilágosítás:
Szerviztelefon: 0049 (0) 180/3 000 462
BAHAG AG
Postfach 100561
D-68005 Mannheim

BAUHAUS SCHWEIZ AG
Sägetstrasse 5
CH-3123 Belp / Bern

BAHAG AG
Postfach 4000
A-4600 Wels

BAUHAUS ZAGREB k.d.
Škorpi Kora 27
HR-10000 Zagreb
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