2017. j a nu á r

R 710

Poliuretán ragasztó
Gumi-, valamint egyéb burkolat kül- és beltéri ragasztására
JELLEMZÔI
• kétkomponensû, oldószermentes
• extra igénybevételt is kibír
• nedvesség- és idôjárásálló
• -20°C-ig szállítható
ALKALMAZÁSI TERÜLET
Rendkívüli tapadószilárdsággal rendelkezô, oldó
szermentes, nedvesség-, idôjárás- és fagyálló két
komp onensû ragasztó, amely különösen ajánlott
extra igénybevétel esetén, kül- és beltérben, valamint
vizes blokkok helyiségeiben történô ragasztáshoz.
A Ceresit R 710 alkalmas ipari gumipadló, továbbá
PVC, linóleum, beton, üveg, fém, kerámia, kô,
polisztirol, valamint fa-, farost- és építôlemezek
ragasztására is. Gumi- és PVC-burkolat ragasztása
elôtt célszerû próbaragasztást végezni.

A FELÜLET ELÔKÉSZÍTÉSE
Az aljzat legyen tiszta, tartósan száraz,
repedéstôl- valamint tapadást gátló anyagoktól
mentes, megfelelô húzó- és nyomószilárdságú. Az
esetlegesen meglévô ragasztómaradványokat a
munka megkezdése elôtt – lehetôleg – el kell róla
távolítani. Az esztétikus burkolat elkészítéséhez
feltétlenül szükség van a megfelelô Ceresit
aljzatkiegyenlítô és alapozó használatára. A
kiválasztott Ceresit anyagok típusa függ az aljzat
szívóképességétôl. Az aljzat elôkészítésével
kapcsolatos teendôk a Ceresit aljzatkiegyenlítôk
mûszaki adatlapjában találhatók.
A kiegyenlített aljzat burkolhatósági idejére vonatkozó
elôírásokat figyelembe kell venni a ragasztás megkez
dése elôtt!

FELHORDÁS
A göngyöleg mindkét komponenst bekeverési
arányban tartalmazza. A kanna felsô részébôl az
edzôt (térhálósító) belefolyatjuk az alsó részben lévô

gyantába, majd elektromos keverôvel addig keverjük,
amíg egyenletes szürke színû nem lesz. A keverési
idô min. 2 perc. Részmennyiségeket nem lehet
összekeverni. A fazékidô és a szilárdulás a szoba
hômérsékletétôl és a levegô relatív páratartalmától
függ. A ragasztót a megfelelô fogazott kenôlappal
hordjuk fel az aljzatra. PVC- és vékony (2 mm vastag),
sima, csiszolt hátoldalú gumiburkolathoz A2 (A3)
típusú, egyenetlen hátoldalú gumiburkolat esetén B1
vagy B2 típusú kenôlapot használjunk. Várható extrém
igénybevétel esetén a ragasztót célszerû a burkolat
hátoldalára is felhordani. Durva, sprôd burkolat fekte
tése estén célszerû azt az elsô órában leterhelni.

FONTOS TUDNIVALÓK
A göngyöleg falára tapadt ragasztómaradványt
ne használjuk fel. A szerszámokat a használat
után azonnal meg kell tisztítani (denaturált szesz).
A megkötött ragasztót már csak mechanikusan
lehet eltávolítani. Az üres göngyöleget nem
szabad tûzbe dobni! Ha nem kielégítô a szellôzés,
légzésvédô készülék alkalmazása ajánlott. Munka
közben védôkesztyû és védôszemüveg használata
ajánlott. Baleset vagy rosszullét esetén azonnal
orvoshoz kell fordulni.
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Biztonságtechnikai adatok: A kompon ens
(gyanta): Rendeltetésszerû használata esetén
veszélyes hatást nem észleltek. B komponens
(edzô): Xn = egészségre káros, difenilmetán – 4,4'
– diizocianátot tartalmaz. Belélegezve ártalmas.
Szem- és bôrizgató hatású, izgatja a légutakat. Ha
szembe kerül, bô vízzel azonnal ki kell mosni és
orvoshoz kell fordulni. Ha az anyag bôrre kerül, bô
vízzel, szappannal azonnal le kell mosni. Baleset,
rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni.

MÛSZAKI ADATOK
Összetétel:	poliuretán alapú, oldószermentes
ragasztóanyag, amely két
komponensbôl – gyantából és
térhálósítóból áll
A komponens:

B komponens:

Szín:

szürke

sötétbarna

Állaga:

pasztaszerû

hígan folyós

Keverési arány:

4,5 súlyrész

1 súlyrész

Fazékidô:	kb. 25 perc (a hômérséklettôl és a
levegô relatív páratartalmától függôen)
Szellôzési idô:

nincs

Szilárdulás:

kb. 5 óra múlva

Mechanikai terhelhetôség:

kb. 8 óra múlva

Kémiai terhelhetôség:

kb. 7 nap múlva

A ragasztóanyag hôállósága:
szállításkor:

-20°C - +50°C

tárolásnál:

+10°C - +30°C

kötés után:	-20°C - + 80°C
(padlófûtés esetén is alkalmazható)
Anyagszükséglet:
A2 (A3) kenôlappal 250 - 300 g/m2
B1 kenôlappal
kb. 400 g/m2
B2 kenôlappal
kb. 600 g/m2
A fenti adatok átlagos idôjárási viszonyokra (+23°C és 55% relatív
páratartalom) vonatkoznak. Alacsonyabb hômérséklet, illetve
magasabb páratartalom esetén a kötési idô megnôhet.
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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

KISZERELÉS
Két komponenssel, 10 kg duplafedelû vödörben.

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 hulladék gyûjtô
be, ha az teljesen üres és nem tartalmaz anyag
maradványokat.
A Ceresit R 710 poliuretán ragasztó csak a termék
ismertetôben feltüntetett területeken használható fel.
A termékparamétereket gyakorlati tapasztalataink
illetve mérési eredményeink alapján adtuk meg.
A munkakörülmények sokfélesége miatt, a munka
megkezdése elôtt célszerû próbaragasztást végezni.
A burkolóanyag-gyártók használatra vonatkozó
utasításait mindenkor vegyék figyelembe!
Alkalmazástechnikai tanácsadás:
Tel.: 30/9192–938

