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MŐSZAKI LEÍRÁS
ARTELIT PROFESSIONAL Kaucsuk parkettaragasztó RB-860
Az ARTELIT PROFESSIONAL Kaucsuk Parkettaragasztó RB-860 kiváló minıségő, SBS kaucsuk
alapú ragasztó, amely parketta és mozaik tipikus építkezési felületekre történı ragasztásához ajánlott.
A termék vízmentes, így nincs káros hatása a fa padlóburkolatokra. A jobb hatás érdekében
használjuk az Artelit oldószertartalmú alapozót SB-210.
Kiválóan tapad a legtöbb felülethez, mint pl.:
- beton
- cement
- anhidrit összetételekre

- önterülı anyagok
- fa

ELİNYEI:









Kiváló kezdeti tapadás
Könnyen teríthetı
Optimális alkalmazási idı
Kiváló nyírószilárdság
Vízmentes
Rugalmas kötés
Kiválóan ellenáll a nedvességnek, és az öregedésnek
Alkalmazható padlófőtés esetén is

TIPIKUS FELHASZNÁLÁSI MÓDOK:
-

hagyományos és lamella-, valamint többrétegő, félkész parketták rögzítésére (nedvességre
különösen érzékeny fához is: bükk, nyír, tölgy)
mozaikpadlók ragasztása
fa kazetták, parafa, üveggyapot és szövetek ragasztására

TECHNIKAI ADATOK:
Kötés elıtt:
Összetétel:
Szín:
Sőrőség:
Felhasználási hımérséklet:
Nyitott idı +20°C-on:
Teljes kötési idı:
Kiadósság:
Tőzveszélyesség:
Oldhatóság:
Kötés után:
Szárazanyag tartalom:
Kötés utáni hıállóság
Kötés típusa:

SBS kaucsuk, szerves oldószer, hidrokarbonát
gyanta, ásványi töltıanyag
bézs
1,15 - 1,25 kg/cm³
+20°C - + 30°C
15-20 perc
4-5 nap
0,65 - 1,3 kg/m³
fokozottan tőzveszélyes
speciális alkohollal/oldószerrel
70% felett
-20°C - +60°C
rugalmas

HASZNÁLATI UTASITÁS:
Elıkészítés: Tisztítsuk meg, portalanítsuk, szárítsuk meg és egyenlítsük ki a felületetet! A jobb hatás
érdekében használjuk az Artelit oldószertartalmú alapozó-t, SB-210. A ragasztót használat elıtt
keverjük fel!
Alkalmazás: Ha az alapozó megszáradt, fogazott kenılappal vigyük fel a ragasztót a felületre! A
ragasztót 2-3 mm vastagságban vigyük fel! Helyezzük a parkettát a ragasztófelületre, mozgassuk meg
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egy kicsit és nyomjuk határozottan a felületre! Akkora felületre vigyük fel a ragasztót, amekkorát 5-10
percen belül le tudunk fedni a parkettával! A teljes száradáshoz 4-5 nap szükséges.
A parketta nedvességtartalma: 10-12%. A felület nedvességtartalma: 3% alatt.
Tisztítás: A felesleges ragasztót meg nem száradt állapotban speciális oldószerrel lehet eltávolítani.
Megjegyzés: Csak teljes száradás után csiszoljunk és lakkozzunk! Ha befejeztük a munkát,
szellıztessük a helyiséget, egészen addig, míg a termék szaga még érezhetı!
LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓ:
Termékkód

Őrtartalom

Csomagolás

db/karton

1.02.1
1.02.2
1.02.3
1.02.4
1.02.5

1 kg
3,5 kg
6 kg
14 kg
21 kg

vödör
vödör
vödör
vödör
vödör

6
1
1
1
1

1 EUR raklapra
jutó standard
darabszám
546
132
100
44
33

Garantált eltarthatósági idı a gyártás napjától számított 12 hónap, bontatlan, eredeti csomagolásban.
Tárolási hımérséklet: +5C° - +25°C.
Szállítási információ:
Közúton: ADR/RID:
3 gyúlékony anyag
P.G. II

Tengeren: IMDG:
3.1
P.G. II

Légi úton: ICAO-TI és
IATA-DGR:
3 P.G. II

UN szám:
1133

BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ELİÍRÁSOK:
Tartsuk be a szokásos egészségügyi elıírásokat! Részletesebb információért kérje a termék
Biztonsági adatlapját a Selena Hungária Kft.tıl.
Összetétel: heptán, hexán és izomerek
R52 Ártalmas a vízi szervezetekre! R36 Szemizgató hatású. R66 Ismételt expozíció a bır
kiszáradását vagy megrepedezését okozza. R67 Gızök álmosságot vagy szédülést okoznak. S2
Gyermekek kezébe nem kerülhet! S9 Az edényzet jól szellıztethetı helyen tartandó! S16
Gyújtóforrástól távol tartandó – Tilos a dohányzás! S23 A keletkezı gızt nem szabad belélegezni! S33
A sztatikus feltöltıdés ellen védekezni kell! S38 Ha a szellızés elégtelen, megfelelı légzıkészüléket
kell használni! S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot
és a címkét az orvosnak meg kell mutatni!
További elıírások: A megmaradt terméket és a dobozt a helyi hivatalos rendelkezésekkel
összhangban kezeljük!
F+ fokozottan tőzveszélyes
Xn ártalmas
Ennek a Mőszaki leírásnak a közzétételével a korábbi kiadványok érvényüket vesztik.
Az információ, amit itt közzéteszünk, teljes jóhiszemőséggel ajánlott, és a Selena kutatásai alapján
helytálló. Mindazonáltal, mivel a termékek használatának a körülményei nem állnak ellenırzésünk
alatt, így a közzétett információk nem helyettesíthetik a vásárlók tesztjét, amellyel megbizonyosodnak
róla, hogy a Selena termékei teljes mértékben kielégítik igényeiket a termékek személyre szabott,
speciális alkalmazásával kapcsolatban. A Selena által vállalt garancia a vételár visszafizetésére,
illetve a termékek cseréjére kizárólagosan akkor vonatkozik, ha az adott termékrıl bebizonyosodik,
hogy nem felel meg azon kitételeknek, amelyeket a Selena garantál. A Selena cég határozottan
elutasít minden olyan kinyilvánított, vagy hallgatólagos garancia-igényt, amely egy sajátos célhoz,
vagy kereskedelmi szempontnak felel meg. A Selena elhárítja a felelısséget minden véletlenszerően
bekövetkezett vagy késıbb bekövetkezı kárért. A használatra vonatkozó utasításokat tilos úgy
értelmezni, mint felbujtást bármely szabadalmi jog áthágására.
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