Műszaki adatlap
Univerzális (kül- és beltéri)

ALAPOZÓ KONCENTRÁTUM padlóra és falra
Alkalmazás

Az univerzális aljzat- és vakolaterősítő alapozó egy koncentrátum, amely a
felhasználási területének megfelelően hígítható 1:2, 1:3 vagy 1:4 arányban. A
felhasználásra kész keverék kiválóan alkalmazható tégla, beton, gázbeton, glett,
vakolat és egyéb ásványi aljzatok porózus és porló részeinek megkötésére. Jól
felhasználható erősen nedvszívó aljzatok esetében a nedvszívó képesség
csökkentésére, valamint alkalmazható beltérben védőbevonatként is. Ideális
anyag aljzatkiegyenlítés előtt padlórendszerek kezelésére.

Aljzatok

Kezelendő felület legyen tiszta, száraz, szennyeződésektől, zsaluolajtól, zsírtól,
málló részektől és repedésektől mentes. A régi tapétát tapétaleoldóval el kell
távolítani, a repedéseket és lyukakat réskitöltő anyaggal ki kell egyenlíteni.

Felhasználás

Az aljzat- és vakolaterősítő alapozót a kezelendő felület természetének
megfelelően 1:2, 1:3 vagy 1:4 arányában vízzel felhígítjuk, és jól elkeverjük, pl.:
Kezelendő felület
Keverési arány
Anyagszükséglet
Pórusos beton, gázbeton
1:2
~300 ml/m2
Gipszes vakolat, glett, mészhomoktégla
1:3
~200 ml/m2
Beton (öntött)
1:4
~100 ml/m2
Beton
1:3
~150 ml/m2
Gipszkarton lap
1:3
~150 ml/m2
Enyhén nedvszívó aljzatok
1:4
~150 ml/m2
Erősen nedvszívó, nyílt pórusú aljzatok
1:2
~250 ml/m2
Esztrich
1:2
~150 ml/m2
Mész-, cementvakolat
1:3
~150 ml/m2
A felhasználásra kész keveréket egyenletesen elosztva puha ecsettel, kefével
hordjuk fel a felületre. Az összefolyásokat, pocsolyaképződést kerülni kell. A
teljes száradás után a felület festhető, tapétázható, glettelhető vagy ragasztható,
valamint aljzatkiegyenlítő hordható fel rá. Hígítás nélküli állapotban ásványi
aljzatok és diszperziós festékek védőbevonataként is felhasználható beltérben.
Ne használjuk +5°C alatti aljzat- és levegőhőmérséklet esetén! Használat után a
munkaeszközöket azonnal tisztítsuk meg vízzel.

Műszaki adatok

Töltőanyag:
Sűrűség:
VTSZ száma:

Kiszerelés

1 literes flakon, 12 db/doboz, 40 doboz/raklap
5 literes kanna, 96 db/raklap
10 literes kanna, 54 db/raklap
Hűvös, fagymentes helyen, a gyártástól számítva 2 évig.

Tárolás
Gyártó
Forgalmazó

styrol-acrylat-diszperzió
ca. 1,0 g/cm3
32091000

PUFAS Werk KG, D-34334 Hann.Münden, Németország
Széria-Trans Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
H-1116 Budapest, Adony u. 7., Tel.: 06-1-466-7758
H-5300 Karcag, Tilalmasi út 1., Tel.: 06-59-311-333

Az adatlap legjobb tudásunk szerint készült. A benne szereplő adatok jelenlegi műszaki ismereteinket és
tapasztalatainkat tükrözik. A tartalom jogilag kötelező biztosításáért azonban felelősséget nem vállalunk. Az esetleges
oltalmi jogokat, valamint a fennálló törvényeket és rendelkezéseket a felhasználónak mindig saját felelősségére kell
betartania.

