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A termék rövid leírása: 
Csiszolható diszperziós tömítőanyag. 
 

Kiszerelési egység: 
310 ml, 12 db/karton 
 

Színválaszték: tölgy, bükk, kőris/fenyő, cseresznye, juhar, mahagóni, dió, wenge 
 

Tulajdonságok: 
- kiválóan tapad: ragasztóként is használható 
-semleges hatású, oldószermentes 
- száradás után szagtalan 
- tartósan rugalmas (7 %) 
- kb. 12-14 óra múlva csiszolható 
- bármilyen fafelület-kezelő anyaggal bevonható 
-bitumenes felületre nem alkalmas 
 

Alkalmazási terület: 
A parketták fugáinak tömítésére szolgál.  
Alkalmas továbbá kisebb partketta elemek, szegélylécek ragasztására. 
Felületkezelt és nem felületkezelt padlókhoz is használható. 
 

A felület előkészítése: 
Kizárólag tiszta, száraz, por-, zsír-, olaj- és más szennyeződésmentes felületekkel érintkezhet, a laza 
rétegeket távolítsuk el. 
 

Feldolgozás: 
+5 °C - + 40 °C alap és környezeti hőmérséklet között kinyomópisztoly segítségével használjuk. A 
kartus menet fölötti kúpos részét vágjuk le és csavarjuk rá a csőrt. A tömítendő, ragasztandó felület 
nagyságának megfelelően vágjunk le a csőr hosszából kb. 45 °-os szögben. Az anyagot felvitele után 
5-10 percen belül száraz segédeszközzel dolgozzuk el.  
Ha ragasztóként alkalmazzák, akkor a cementkötésű felületeket előzőleg nedvesen át kell törölni.  
 

Anyagszükséglet:  
fugaszélesség (mm) x fugamélység (mm) = méterenkénti anyagigény ml-ben 
A 310 ml-es kiszerelés 5 x 5mm-es fuga esetében kb 12 folyóméterre elegendő. 10 x 10 mm-esnél 
pedig kb 3 méterre elegendő a tömítőanyag. 
 
 

Fugaméret 
Ahhoz, hogy a tömítés kifogástalan működését biztosítani tudjuk, a tömítőanyag megengedett teljes 
alakváltozását és a helyes fugaméreteket figyelembe kell venni. 
 

Fontos utasítások: 
Ne használjuk tartósan nedves környezetben. 
 

Tisztítás: 
A friss anyagot nedves ronggyal le tudjuk törölni. Rögtön használat után a szerszámok vízzel 
tisztíthatóak, a megkeményedett anyag csak mechanikai úton távolítható el. A maradékot vízzel még 
lemoshatjuk. 
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Műszaki adatok: 
Megkötés előtt: 

Feldolgozási hőmérséklet (flakon és környezete) + 5°C - + 40 °C 

Szavatossági idő (eredeti zárt állapotban) 24 hónap (+10 - +25°C közt tárolva) 
 

Megkötés után: 

Csiszolható átlagos fugaméret esetén 12-14 óra múlva 
 

Biztonsági szempontok: 
Az érvényes előírások szerint nem számít veszélyes anyagnak, de a vegyi anyagokkal kapcsolatos 
szokásos biztonsági előírásokat vegyük figyelembe. További fontos információk a termék biztonsági 
adatlapjában kerültek rögzítésre. 
 

A Műszaki adatlap kibocsájtása nem jelent garanciavállalást a termék alkalmazásával és annak 
körülményeivel összefüggésben. A feldolgozás módját a mindenkori helyi körülményekhez kell 
igazítani. Kérjük a felhasználót, hogy feldolgozás előtt próbaképpen győződjön meg az 
alkalmasságról, hogy a hibák elkerülhetők legyenek. Ennek elmulasztása esetén a keletkezett 
hibákért nem vállalunk felelősséget.  
A termék felhasználását megelőzően a felhasználó győződjön meg arról, hogy a termék és a 
termékkel érintkező más anyagok (aljzat, festék, lazúr stb.) érintkezése és kölcsönhatása nem okoz-e 
károsodást, nem kívánt elváltozást (pld. elszíneződést). Annak előzetes tisztázása is a felhasználó 
felelőssége, hogy a termékkel érintkező más anyagok nem okoznak-e nem kívánt változást a termék 
tulajdonságaiban. Indokolt esetben a felhasználó felelőssége, hogy a termékkel érintkezésbe lépő 
más anyagok gyártójával/forgalmazójával felvegye a kapcsolatot és tisztázza az összeférhetőség 
kérdését.  
Minden további kérdésben állunk szíves rendelkezésükre.
 


