P
L
x
e
l
i
s
e
d
A
Polikloroprén bázisú
oldószeres
kontaktragasztó

ALKALMAZÁSI TERÜLET
Általános célú magas kezdeti tapadó képességı
ragasztó a következŒk ragasztására:
• gumi fal- és padlóburkolatok;
• PVC fal- és padlóburkolatok;
• linóleum;
• parafa;
• nedvszívó és nem-nedvszívó rugalmas fal- és
padlóburkolatok ragasztása nem-nedvszívó aljzatokra;
• laminált mıanyagok ragasztása fára, fémre vagy
betonra.
JellemzŒ alkalmazások
Használja az Adesilex LP-t a következŒk ragasztására:
• gumi és PVC padló- és falburkolatok, amikor azonnali
kötés szükséges;
• gumi és PVC szegélyek, lábazatok, ívelt részek;
• szintetikus juta hátoldalú linóleum valamint parafatábla
fal- és padlóburkolatok, amikor azonnali kötés
szükséges
A KÖVETKEZÃ ALJZATOKRA
• cementhabarcs vakolatok, padlók és mennyezetek;
• fa, faforgácslap, azbesztcement táblák, gipsz vagy
gipszkarton és fémlemezek.
Ezen kívül alkalmas a következŒk ragasztására is:
• mıanyag laminátok fára, fémre vagy betonra
ragasztása;
• gumi, fa, fém vagy beton ívelt részekre illetve lábazati
szegélyek ragasztása;
• vas, könnyıfém ötvözetek, bŒr, textil, fa ragasztása

fára vagy általánosságban minden szokásos felületre.
MÙSZAKI JELLEMZÃK
Az Adesilex LP polikloroprén gumi bázisú oldószeres
kontaktragasztó.
Az Adesilex LP alacsony viszkozitású, és azonnali
kötés jellemzi.
Végleges kötése után az Adesilex LP nagy tapadószilárdsággal rendelkezik és rugalmas.
HŒ- és öregedésállósága kitınŒ.
JAVASLATOK
• Ne használja az Adesilex LP-t a ragasztó oldószerével szemben nem ellenálló habosított vagy más
anyagok ragasztására (kétség esetén végezzen
próbát).
• Polisztirol és habosított polisztirol gyorsragasztásához
használjon Ultrabond Aqua Contact-ot.
• Ne fektesse rá a burkolatot addig, amíg az Adesilex
LP oldószertartalma teljesen el nem párolgott.
• A burkolatot az elŒírt nyitott idŒn belül fektesse a
ragasztóra.
• Ne használja nyirkos vagy felszivárgó nedvességnek
kitett aljzatokon.
• Ne használja festett felületre.
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Aljzat elŒkészítés

[sche2] 243 Inglese - 1 (ADESILEX LP) (10.05.2005 - 5ª Bozza/Ciano Digitale/Pell.)
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Az aljzatnak egyenletesen száraznak, síknak,
megfelelŒ nyomó- és húzószilárdságúnak,
pormentesnek, és a málló részektŒl, repedésektŒl, festéktŒl, viasztól, olajtól, rozsdától,
gipsznyomoktól és minden más, a tapadást
gátló anyagtól mentesnek kell lennie.
EllenŒrizze a nedvességtartalmat az esztrich
teljes vastagságában elektromos vagy karbidos nedvességtartalommérŒvel, figyelembe
véve azt, hogy az elektromos mıszer csak
hozzávetŒleges értéket ad.
Feltétlenül meg kell gyŒzŒdni arról, hogy az
aljzatban felszivárgó nedvesség nincs jelen.
Az alzat nedvességtartalma a következŒ
legyen:
cementkötésı aljzatoknál legfeljebb 2,5%3%; gipsz és anhidrit aljzatoknál legfeljebb
0,5%.
SzigetelŒréteg feletti úsztatott esztricheknek
és a talajon fekvŒ aljzatoknak párazáró szigetelŒréteggel kell rendelkezniük a nedvesség
felszivárgásának megakadályozására.

Gumi padlóburkolat
ragasztása lépcsŒre
Adesilex LP-vel

Az aljzatok repedéseinek és hajszálrepedéseinek javításához, az esztrichek megszilárdításához, gyorsszáradású esztrichek
készítéséhez vagy az egyenetlen aljzatok
kiegyenlítéséhez javasoljuk, hogy a megfelelŒ
terméket keresse a MAPEI katalógusok
aljzatkészítési részeiben, illetve forduljon a
mıszaki ügyfélszolgálathoz.
Akklimatizálás
A burkolás megkezdése elŒtt gyŒzŒdjön meg
arról, hogy a padlóburkolat, a ragasztó és az
aljzat átvette a javasolt hŒmérsékletet.
A fal- és padlóburkolatról a fektetés elŒtt több
órával el kell távolítani a csomagolást. A tekercseket ki kell teríteni, de legalább is meg
kell lazítani, hogy megkönnyítse a hŒmérséklet átvételét és csökkentse a burkolatban
a csomagolás okozta feszültségeket.

Gumi lábazat ragasztása
Adesilex LP-vel

A ragasztó feldolgozása
Finom fogazású simítóval (MAPEI 1-es
fogazott simító) egyenletes rétegben hordja
fel az Adesilex LP-t az aljzatra valamint a
fal- illetve padlóburkolat hátoldalára is.
Lehetséges, hogy elŒtte vékony alapozóréteget igényelnek a nagyon nedvszívó aljzatok.
Padlóburkolat fektetése
A fektetéskor kövesse a burkolat gyártójának elŒírásait.
Amint az oldószer elpárolgott, +23°C-on
10-20 perc, azonnal fektesse a burkolatot
a ragasztóra. Ne hagyja, hogy túl sok idŒ
teljen el: a megfelelŒ várakozási idŒ letelte
úgy állapítható meg, hogy a ragasztó még
ragad, de már nem ragad át az ujjára
(legfeljebb 3 óra).
A padló- vagy falburkolatot nagyon óvatosan
fektesse: a hibák nem javíthatók, mert a
ragasztó azonnal megköt. ErŒsen nyomja

Istituto Tumori - Milánó.
PVC padlóburkolat ragasztása Adesilex LP-vel

össze a felületeket fémhengerrel vagy fa
simítóval (illetve hasonlóval).
Tisztítás
Amíg nedves, az Adesilex LP-t a padlóról,
a szerszámokról és a ruhájáról Ragasztó
hígítóval lehet lemosni. Ha megszáradt,
használjon Pulicol-t vagy mechanikus úton
tisztítsa le.
ANYAGSZÜKSÉGLET
MAPEI 1-es fogazott simítóval kb. 0,35 kg/m2.
KISZERELÉS
Az Adesilex LP 10, 5 és 1 kg-os kannákban
kapható.
TÁROLÁS
Az Adesilex LP gyúlékony.
A törvény által elŒírt biztonsági intézkedéseket meg kell tenni. Normál körülmények
között az Adesilex LP eredeti, bontatlan
csomagolásban legalább 24 hónapig stabil.
AZ ELKÉSZÍTÉS ÉS FELDOLGOZÁS
SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI
ELÃÍRÁSOK
A termék irritáló és nagyon gyúlékony.
GŒzei álmosságot és szédülést okozhatnak.
Gyújtó forrásoktól tartsa távol, és csak
nagyon jól szellŒzŒ helyiségben használja.
Ha szembe került, azonnal mossa ki bŒ
vízzel, és forduljon orvoshoz. Ha bŒrre került,
szappannal és vízzel mossa le.
Lenyelés esetén a beteget ne hánytassa.
Azonnal hívjon orvost.
Belégzés esetén szellŒztesse ki a munkaterületet és forduljon orvoshoz.
Az Adesilex LP veszélyes a vízi élŒvilágra –
kerülje e környezetbe kerülését.
SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT
TERMÉK.
FIGYELMEZTETÉS
Bár e termékleírásban közölt mıszaki adatok
és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapszanak, az összes fenti adat
minden esetben kizárólag tájékoztató jellegınek tekintendŒ, és hosszú távú gyakorlati
alkalmazásban szerzett tapasztalatokkal kell
megerŒsíteni Œket. Ezért mindenki, aki a
terméket használni kívánja, elŒzetesen maga
kell, hogy meggyŒzŒdjék arról, hogy a termék
az adott felhasználásra alkalmas-e. A termék
használatából eredŒ következményekért
minden esetben egyedül a felhasználó
felelŒs.

MÙSZAKI ADATOK (jellemzŒ értékek)
TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK

Állag:

sırı folyadék

Szín:

bézs

Fajsúly (g/cm3):

0,9

Brookfield viszkozitás (mPa•s):

6000
(5-ös rotor 20 fordulat/perc)

Szárazanyag tartalom (%):

25

Eltartható:

24 hónapig eredeti bontatlan csomagolásban.

EK 99/45 szerinti veszélyességi besorolás:

irritáló, tızveszélyes, környezetre ártalmas
Használat elŒtt olvassa el a „Biztonsági elŒírások”
bekezdést, valamint a csomagoláson és a biztonsági
adatlapon található információkat

Vámbesorolás:

3506 91 00

PVC szegély ragasztása

ALKALMAZÁSI ADATOK +23°C-on 50% relatív páratartalom mellett

Megengedett bedolgozási hŒmérséklettartomány:

+10°C-tól +35°C-ig

Száradási idŒ a burkolat fektetése elŒtt:

kb. 10-20 perc

Nyitott idŒ:

legfeljebb 5 óra

Járható:

azonnal

Teljesen terhelhetŒ:

azonnal

VÉGSÃ TELJESÍTMÉNY

Ellenállás nedvességgel szemben:

kitınŒ

Öregedésállóság:

kitınŒ

Tapadási szilárdság 90°-os feltépésre EN 1372
szabvány szerint (N/mm):
– homogén PVC

1,8

Alkalmas görgŒsszékek forgalmára
DIN 68131 szerint:

igen
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www.mapei.com

