
CM 77
ultraflex
Felhasználásra�kész,�modifikált�szilán�polimer�bázisú,� �
rugalmas�burkolatragasztó

JEllEMzôi

•��Rendkívül�erôs�kötés

•� Multifunkciós�ragasztó,�valamennyi�laptípushoz

•� Tartósan�elasztikus�ragasztást�biztosít

•� Általában�nincs�szükség�alapozásra

•� Vegyi�hatásoknak�ellenáll

•� víz-�és�oldószermentes

•� kültérben�is�alkalmazható

AlkAlMAzási tErülEt
Minden típusú és méretû burkolólap ragasztására 
alkalmas, beleértve a gres-, márvány- és 
üvegmozaik lapokat, természetes kôburkolatot és 
nagyméretû lapokat is. Különösen javasolt kritikus- 
és alakváltozásra hajlamos felületekre, (pl. fém, 
fa, szárazépítô lapok, meglévô hidegburkolat 
stb.), valamint vizes blokkok helyiségeiben és 
medencében. A vegyi hatásoknak és vibrációnak 
jól ellenáll, padlófûtés esetén is alkalmazható. A 
felhasználás szempontjából preferált területek: 
gépjármûmosók, medencék, nagyüzemi konyhák, 
sörfôzdék, silók, tejüzem, állattartó helyiségek és 
laboratóriumok.  A CM 77 kiválóan alkalmazható, 
mint kiváló javító ragasztó új és régi épületekben 
(kül- és eltérben), pl. elôregyártott elemek 
ragasztására, valamint kiállító terek és bemutató 
termek kialakításánál.

A fElülEt ElôkészítésE
A ragasztandó felületnek teherbírónak, szilárdnak, 
száraznak- valamint tapadást gátló anyagoktól 
(zsír, por, cementtej, habarcs maradvány stb.) 
mentesnek kell lennie. Az esetlegesen laza, puha 
részeket el kell róla távolítani. Az egyenetlen 
felületeket ki kell egyenlíteni, legalább 12 órával a 

burkolás megkezdése elôtt. Alapozásra általában 
nincs szükség.  

fElhordás
A Ceresit CM 77 UltraFlex ragasztó felhasználásra 
kész. A tetô és a fólia eltávolítását követôen vigyük 
fel a fogadó felületre, vékonyágyas ragasztóként. 
A felhordott burkolatragasztó felületét célszerû 
finoman vízzel bepermetezni, hogy meggyorsítsuk 
a ragasztó kötési idejét. Fontos: el kell kerülni a 
ragasztó ágy „elárasztását” vízzel (csak párásítjuk 
a felületet)! Ha a munkát félbeszakítjuk, feltétlenül 
zárjuk le a megkezdett vödröt a tetôvel. Ha hosszabb 
ideig akarjuk tárolni a felbontott ragasztót, takarjuk 
le a ragasztó felületét a hozzáadott fóliával 
is.   Bizonyos esetekben pl. tartós nedvességnek 
és/vagy erôs vegyi hatásoknak kitett felületek 
esetében (pl. gyógymedence, úszómedence, 
akkumulátor töltô helyiség)  a fogadó felületet 
célszerû epoxi bevonattal is védeni (Ceresit CE 
49). Alternatív (kenhetô) szigetelés alkalmazása 
estén a sarkok, szélek és dilatációs hézagok 
védelmére  a CL 152 sarokerôsítô szalagot és a 
CL 56 (CL 57) rugalmas szigetelô sarokelemeket 
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ágyazzuk be a szigetelésbe. A friss ragasztó foltok 
a felületrôl és a szerszámokról Tangit tisztító kendô 
vagy denaturált szesz (esetleg olaj) segítségével 
távolíthatók el. Semmi esetre sem próbálkozzunk 
meg a vizes tisztítással! A megszáradt ragasztót 
már csak mechanikus úton lehet eltávolítani. A 
kész burkolat 24 óra elteltével fugázható.

fontos tudnivAlók
A szilán bázisú (Flextec) ragasztó nedvesség 
hatására köt. Ezért nem lehet a felületeket vízzel 
tisztítani. Elôtisztításhoz használjunk száraz 
törlôkendôt. A friss ragasztómaradványokat 
denaturált szesz vagy festék hígító segítségével 
lehet eltávolítani. Ha a kibontott ragasztó felületén 
bôrösödés található, azt nem szabad a ragasztóba 
keverni, hanem el kell róla távolítani. Használat 
után a vödröt a tetôvel szorosan le kell zárni!

MûszAki AdAtok
Összetétel:� �Szilán�bázisú,�reaktív�mûgyanta�ragasztó,�

ásványi�töltô-�és�adalékanyagokat�
tartalmaz.

Sûrûség:� 1,6�kg/dm3

Szín:� fehér

Felhasználható:�� +�5°C�–�+�35°C�

Nyitott�idô:� kb.�25�perc�

Megcsúszás:� ≤�0,2�mm�(MSZ�EN�1308�szerint)

Fugázható:� 24�óra�elteltével

Vegyszerállóság�elérése:� 7�nap�elteltével

Hôállóság:� -30°C�-�+60°C�(kötés�után)

Tapadószilárdság:� ≥�2�N/mm2�(MSZ�EN�1308�szerint)

Anyagszükséglet:� Kenôlapát�fogazata[mm]�� Anyagszükséglet�[kg/m2]�
�� 2� 0,5�
� 3� 0,7�
� 2� 0,4�
� 3� 0,4�
� 3� 0,4

A�fenti�adatok�normál�klímára�(+23°C�és�50%�relatív�páratartalom)�
vonatkoznak.

kiszErElés
8 kg mûanyag vödörben

tárolás
Eredeti, jól zárt csomagolásban, száraz, hûvös, 
nedvességtôl védett helyen.

fElhAsználhAtó
Az elôírt tárolás mellett a gyártástól számított 12 
hónapig

EGyéb inforMáCiók
A csomagolóanyagot csak akkor tegyük a 
hulladékgyûjtôbe, ha teljesen üres és nem tartalmaz 
anyagmaradványokat. A megkeményedett 
t e rmékma radványoka t  az  ép í t ô i pa r i 
hulladékgyûjtôben helyezzük el. A maradék 
anyagot nem szabad talajba, természetes vizekbe 
és csatornába juttatni.

A Ceresit CM 16Ultraflex burkolatragasztó 
megfelel az MSZ EN 12004 szabvány szerinti 
R2T kategóriának.

Alkalmazástechnikai tanácsadás:

Tel.: (+36-30)919-2926

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

MSZ EN 12004
R2T

Reaktív mûgyanta ragasztófokozott követelményekre
padló- és falburkoláshoz, kültérre és beltérre

Minôség a Mestereknek




