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R 766

Multifunkciós, ultragyorsan száradó alapozó
Turbó adalékszert tartalmazó koncentrátum, szívó és nem szívó aljzat
alapozására
JELLEMZÔI
• rendkívül kiadós
• kiváló tapadás közvetítés
• csökkentett várakozási idô
• többcélú felhasználás
• gipszesztrichre is alkalmas
• fafelületek alapozásához is kiváló
ALKALMAZÁSI TERÜLET
A csökkentett szerves illóanyag kibocsátású, rendkívül gyorsan száradó Ceresit R 766 oldószermentes,
diszperziós alapozó koncentrátum, amely egyaránt alkalmas szívó (beton- és fapadló, cement- és
gipszesztrich, valamint szárazépítô lapok) és nem
nedvszívó aljzat (öntött aszfaltesztrich, kô- és kerámia lapok) alapozására. Kiváló tapadást biztosít az
aljzat és az aljzatkiegyenlítô között, valamint alkalmas a Ceresit parkettaragasztók felhordása elôtti
aljzatkellôsítésre is. Felhasználható ragasztómaradvánnyal vagy bitumennel szennyezett aljzat elôkezelésére is (elôtte a puha, lazán tapadó részeket el kell
távolítani). Ebben az esetben a Ceresit DH Maxi
vagy DAMAX aljzatkiegyenlítôvel kell a felületet lesimítani. Magnezitesztrich elôkezelésére nem
alkalmas, azt érdesítés vagy marás után a Ceresit
R 755 vagy R 740 alapozóval javasoljuk alapozni.
A Ceresit R 766 nedvesség ellen nem szigetel.
Csökkentett szerves illóanyag kibocsátású (EC1) és
rendkívül kiadós. Padlófûtés esetén is alkalmazható!

A FELÜLET ELÔKÉSZÍTÉSE
Az aljzat legyen sima, tartósan száraz, tiszta,
repedésmentes, megfelelô húzó- és nyomószilárdságú! A betonaljzatot csiszolással és porelszívással kell megtisztítani. A régi ragasztómaradványokat – lehetôleg – el kell róla távolítani.
Gipszesztrich esetén a felületet addig kell csiszolni
(16-os korong), amíg az adalékszemcsék láthatóvá
nem válnak! A kô- és járólapokat alapozás elôtt
tisztítsuk meg zsíroldó tulajdonsággal rendelkezô
tisztítószerrel!

FELHORDÁS
Nedvszívó aljzat esetén (cementesztrich, gipszesztrich): a vízzel 1:4 arányban hígított alapozót
szivacs- vagy cérnahenger segítségével, egyenletesen kell felhordani. A túl porózus, erôsen szívó
felületet javasolt kétszer alapozni! Betonpadló
alapozásához az alapozót csak 1:1 arányban hígítsuk fel!
Tömör, nem szívó aljzat esetén: a vízzel
1:1 arányban hígított alapozót szivacs- vagy cérnahenger segítségével, egyenletesen és vékonyan
javasoljuk a felületre felhordani. A tócsaképzôdést
kerülni kell! A Ceresit R 766 multifunkciós alapozót
használat elôtt jól rázzuk fel!

FONTOS TUDNIVALÓK
Munkavégzéskor az aljzat hômérséklete nem lehet
+15°C-nál alacsonyabb, a páratartalom pedig
75%-nál magasabb! A friss termékfoltok nedves
kendôvel könnyen eltávolíthatók. A szerszámok
vízzel tisztíthatók.
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Az alapozó csak tiszta vízzel hígítható!
A terméket a fagytól óvni kell!

MÛSZAKI ADATOK
Összetétel:

sztirol-akrilát kopolimer diszperzió

Szín:

barack

Kiadósság:
Nedvszívó aljzaton:
- cement- és gipszesztrich:
		
- betonpadló:
		
Nem szívó aljzaton,
valamint fafelületen:
		
Száradási idô:
Nedvszívó aljzaton:
- cementes aljzat:
- gipszesztrich, fafelület:
Tömör, nem szívó aljzaton:
Parkettaragasztás elôtti
kellôsítés esetén:
		

kb. 40 g/m2 koncentrátum
(200 g/m2 1:4 hígítású alapozó)
kb. 150 g/m2 koncentrátum
(300 g/m2 1:1 hígítású alapozó)
kb. 50 g/m2 koncentrátum
(100 g/m2 1:1 hígítású alapozó)

nincs várakozási idô
min. 2 óra
kb. 60 perc
kb. 2 óra (PU-ragasztó
alkalmazása esetén 12 óra)

Hôállóság a felhordás után:

+50°C-ig

Hôállóság szállításkor,
tárolásnál:

+5°C – +50°C

A fenti adatok átlagos idôjárási viszonyokra (+23°C és 55% relatív
páratartalom) vonatkoznak.

KISZERELÉS
1 kg, 5 kg és10 kg mûanyag kannában.
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Henkel Magyarország Kft.
Ragasztás Technológiák Üzletág
H-1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.
H-1519 Budapest, Pf. 429.
Tel.: (+36-1) 372-5555 • Fax: (+36-1) 209-1543

TÁROLÁS
Eredeti göngyölegben, +5°C felett, száraz és hûvös
helyen.

FELHASZNÁLHATÓ
Az elôírt tárolás mellett a gyártástól számított 12
hónapig.

EGYÉB INFORMÁCIÓK
A göngyöleget csak akkor tegyük a hulladékgyûj
tôbe, ha az már teljesen üres és nem tartalmaz
anyagmaradványokat! A maradék anyagot nem
szabad talajba, természetes vizekbe, csatornába
juttatni!
A Ceresit R 766 Multifunkciós alapozó csak a
termékismertetôben feltüntetett területeken használ
ható fel.
A termékparamétereket gyakorlati tapasztalataink
illetve mérési eredményeink alapján adtuk meg.
A munkakörülmények sokfélesége miatt, a munka
megkezdése elôtt célszerû az alapozót kipróbálni.
A burkolóanyag-gyártók használatra vonatkozó
utasításait mindenkor vegyék figyelembe!
Alkalmazástechnikai tanácsadás:
Tel.: 30/9192–938

GYÁRTJA
Henkel Magyarország Kft. Ragasztógyár
2851 Környe, Üveggyár u. 10.
Tel.: +36 34 573 905

