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JELLEMZÔI

•	 	szerves	oldószert	nem	tartalmaz

•	 helyettesíti	a	rézszalag-hálót

•	 alacsony	szerves	illóanyag	kibocsátás

•	 nedvszívó	aljzatra	alkalmas

•	 padlófûtés	esetén	is	alkalmazható

•	 székgörgô	igénybevételnek	ellenáll

ALKALMAZÁSI TERÜLET
Újszerû problémamegoldást jelent, mivel 
jól helyettesíti az elektromosan vezetôképes 
és disszipatív burkolatok leragasztása elôtt 
használatos rézszalag hálót. Alkalmazható a 
szabványnak megfelelô nedvszívó aljzaton textil-, 
linóleum- és PVC-burkolat ragasztása esetén.

A Thomsit T 412 (K 112) vezetôképes ragasztóval és  
a vezetôképes padlóburkolattal együtt alkal-
mazva érhetô el az MSZ EN 14041 szabványban 
elôírt leve zetési ellenállás. Padlófûtés esetén is 
alkalmazható, székgörgô igénybevételnek ellenáll.

A FELÜLET ELÔKÉSZÍTÉSE
Az esztétikus burkolat elkészítéséhez feltétlenül szükség 
van a megfelelô Thomsit aljzatkiegyenlítô és alapozó 
használatára. A kiválasztott Thomsit anyagok típusa 
függ az aljzat szívóképességétôl. Az aljzat elôkészíté-
sével kapcsolatos teendôk a Thomsit aljzatkiegyenlítôk 
mûszaki adatlapjában találhatók.

FELHORDÁS
A Thomsit R 762 vezetôképes elôkenôt hí gít at lanul, 
teddy-hengerrel hordjuk fel a nedvszívó aljzatra és 
hagy juk teljesen megszáradni.

A földeléshez ragasszunk 30 m2-enként 1 m 
hosszú rézszalagot a burkolat alá – a burkolat 
ragasz tá sá hoz is használt – Thomsit vezetôképes 
ragasztóval.

FONTOS TUDNIVALÓK
A Thomsit R 762 vezetôképes elôkenô nedvesség 
ellen nem szigetel. A megadott száradási idô 
betartása érdekében ajánlatos a helyiség jó 
szellôztetése. Csak nedvszívó aljzaton ajánlott.

A Thomsit R 762 elôkenôt semmilyen más adalékkal 
nem szabad keverni. Felhasználás elôtt a kannát 
jól fel kell rázni!

Az egyes Thomsit termékek feldolgozásánál a 
termékismertetôben, illetve a göngyölegcímkén 
megadott adatok a mérvadóak. Gumiburkolat 
ragasztása esetén nem alkalmazható!

A terméket a fagytól óvni kell!

Megjegyzés: az MSZ EN 14041 szabvány szerint 
a korábban antisztatikus burkolat elnevezése 
elektrosztatikusan vezetôképesre (disszipatív) 
változott.

MÛSZAKI ADATOK
Összetétel:	 	vezetôképes	adalékokat	tartalmazó,	

poliakrilát	alapú,	mûgyanta	vizes	
diszperzió

R 762
Vezetôképes elôkenô
Elektromosan	 vezetôképes	 és	 elektrosztatikusan	 vezetôképes	 (disszipatív)	 padló-	
burkolatok	fektetéséhez	szükséges	vezetôképesség	–	rézháló	nélküli	–	biztosítására
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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

Szín:	 fekete

Állag:	 folyékony

Sûrûség:	 kb.	1,2	kg/l

Száradási	idô:	 	legalább	2	óra	(a	hômérséklettôl	és	
a	relatív	páratartalomtól	függôen)

Vízállóság:	 nedvességgel	szemben	ellenálló

Levezetési	ellenállás:	 <	3x105	Ohm

Anyagszükséglet:	 kb.	120	g/m2	(felhordás	heng	er	rel)

A	fenti	adatok	átlagos	idôjárási	viszonyokra	(+23°C	és	55%	relatív	
páratartalom)	vonat	koz	nak.	Alacsonyabb	hômérséklet,	illetve	
magasabb	páratartalom	esetén	a	kötési	idô	megnôhet.

KISZERELÉS
10 kg mûanyag kannában.

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 
gyûjtôbe, ha az teljesen üres és nem tartalmaz 
anyagmaradványokat. 

A Thomsit R 762 vezetôképes elôkenô csak a 
termékismertetôben feltüntetett területeken hasz-
nálható fel. A termékparamétereket gyakorlati 
tapasztalataink illetve mérési eredményeink alap-
ján adtuk meg. A munkakörülmények sok félesége 
miatt, a munka megkezdése elôtt célszerû próba-
alapozást végezni. 

A burkolóanyag-gyártók használatra vonatkozó 
utasításait mindenkor vegyék figyelembe!

Alkalmazástechnikai tanácsadás:
Tel.: 30/9192–938


