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KPF 35 Profiflex
ragasztóhabarcs
()

> hosszú nyitott idő
> nagy állékonyság
> flexibilis

Terméktulajdonságok

Cementbázisú, poralakú, víz- és fagyálló, hidraulikusan kötő,
élelmiszerbarát, flexibilis ragasztóhabarcs.

Alkalmazhatóság

Alkalmas kül- és beltérben, kerámiacsempék, burkolólapok,
nagyformátumú lapok, kis vízfelvételű (0,5 % alatti)
finomkőlapok és csempét csempére történő ragasztáshoz
nagy mechanikai és hőterhelésű felületeknél (pl. teraszok,
erkélyek, padlófűtés), beltéri kent szigetelésekre és
padófűtéshez.

Termékadatok

Kiszerelés:
Tárolás:
Száraz helyen, fa raklapon, eredeti, bontatlan
csomagolásban kb. 12 hónapig.

Műszaki adatok

Vízigény: kb. 0,32 l/kg
Fazékidő: kb. 4 óra
Nyitott idő: kb. 30 perc
Max. rétegvastagság: 10 mm
 
Anyagszükséglet:
kb. 3 kg/m2, burkolólap hátlapjától és az alapfelülettől
függően
Fogazat (mm)       4       6         8          10 kerekített fogazat
Anyagigény kb. 1,6      2,0       2,5       3,0       4,5 kg/m2

Szabványossági vizsgálatok, minőségi tanúsítványok

EN 12004 szerint C2 TE

Bedolgozás

Javasolt szerszám:
Lassú fordulatú elektromos keverőgép, megfelelő méretű
keverőedény, kőműves kanál, szivacs. A fogazott glettvas
fogazatmérete a burkolatnak megfelelő legyen.
Alapfelület:
Az alapfelületnek tisztának, száraznak, fagymentesnek,
szilárdnak, teherbírónak, alaktartónak, valamint por-,
szennyeződés-, olaj, zsír, leválasztószer- és laza részektől
mentesnek kell lennie, az érvényes előírásoknak
megfelelően.
Megfelel:
Minden építőiparban szokásos alapfelületre, pl. beton,
vakolat, esztrich, falazatok, klinkerlap, könnyű- és
pórusbeton, gipszvakolat, gipszkarton, anhidrit-esztrich
valamint kész betonelemek valamint homlokzati zsaluzott
beton és padlófűtés.
Nem megfelelő:
Fára, fémre, műanyagra és minden olyan cementkötésű
alapfelületre, melynek zsugorodása még nem fejeződött be.
 
Keverés:
Egy tiszta edénybe a kimért keverővízhez adagoljuk a
csemperagasztót, és a lassú fordulatú keverőgéppel
csomómentesre és homogénra keverjük.
Keverési idő kb. 3 perc.
Keverési arány:
kb. 8,0 liter víz (megfelel kb. 0,32 l/kg)
minden 25 kg Murexin KPF 35 Profiflex ragasztóhabarcshoz
 
Feldolgozás:
A ragasztóhabarcsot két munkafolyamatban kell az
alapfelületre felhúzni.
Először a ragasztóból vékony kontakt réteget kell felhordani,
majd a második munkafolyamatban a még nedves kontakt
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rétegre a 45 - 60° -ban megdöntött fogazott glettvassal
egyenletes rétegvastagságban hordjuk fel a
csemperagasztót. A burkolólapokat a ragasztási (nyitott)
időn belül, enyhén eltolva, a felületre nyomást gyakorolva
helyezzük el. A ragasztós éleket, fugákat nedves szivaccsal
azonnal tisztítsuk meg. Az előírt ragaszthatósági időt
feltétlenül tartsuk be, túllépése esetén (bőrösödés!) szedjük
vissza a felhordott csemperagasztót és pótoljuk újjal.
Közvetlen napsugárzásnak kitett felületeken a ragasztási idő
lerövidül. A lapok beágyazódásának mértéke beltérben
legalább 65 %-os, kültérben legalább 90 %-os legyen.
Kültérben, nagy víz és mechanikai terhelésnek kitett
helyeken, 30 x 30 cm-nél nagyobb lapoknál kétoldali
ragasztókenés szükséges. (Buttering Floating)
Kültérben a burkolatot min. 1 %-os lejtéssel kell kialakítani.
Ismeretlen tulajdonságú burkolólapoknál próbaragasztás
javasolt.
 
Utókezelés:
Az elkészült burkolatot kb. 24 óráig védjük a mechanikai
terheléstől. (Ne járkáljunk rajta!)

Rendszerkiegészítő termékek

Felületjavítás, kiegyenlítés:
Murexin AM 20 Kiegyenlítőhabarcs
Murexin ST 12 Aljzatkiegyenlítő
Murexin ST 25 Aljzatkiegyenlítő
Murexin OS 50 Objekt Plus aljzatkiegyenlítő
Murexin NE 30 Extrém aljzatkiegyenlítő
Murexin FMA 30 Kültéri aljzatkiegyenlítő
Alapozás:
Murexin LF 1 Mélyalapozó
Murexin D4 Tapadóhíd

Fontos figyelmeztetés!
Az aljzatra vonatkozó szabványokat, előírásokat, műszaki előírásokat
mindenkor figyelembe kell venni! +5 oC alatt az anyag nem használható fel.
Magas páratartalom és alacsony hőmérséklet késlelteti, magas hőmérséklet
gyorsítja a kötést és a szilárdulást! Semmilyen idegen anyag nem keverhető
hozzá!

Munkavédelem
Munkavédelem: Termékre jellemző tulajdonságok, mint összetétel, hulladék
elhelyezés, tisztítás, különleges kezelés megtalálhatók a termék biztonsági
adatlapján.

Fenti műszaki tájékoztatónkat átfogó tapasztalataink valamint legjobb ismereteink alapján állítottuk össze. Az ismertető alapján semmi nemű jogi
kötelezettség nem terhelheti cégünket. Sem szerződéses jogviszonyt, sem egyéb az adás-vételi szerződésben fel nem tűntetett kötelezettségeket nem
alapoz és testesít meg. Termékeink minőségét mindenkor az eladási és szállítási feltételeinkben garantáljuk. A hibalehetőségek kockázatának
elkerülése érdekében felhívjuk termékünk felhasználóinak figyelmét az alkalmazás során felmerülő korlátozásokra. Természetesen lehetetlen lenne
minden jelenlegi és jövőbeni alkalmazási lehetőséget és speciális esetet hiánytalanul feltűntetni. Azok az adatok, amelyeket a szakemberek részéről
ismertnek feltételeztünk nem kerültek felsorolásra. A felhasználó, kivitelező nem mentesíthető, azaz nem formálhat jogot reklamáció benyújtására a
kérdéses, vitatható esetben történő szóbeli tájékoztatás esetén, saját felelősségére elvégzett helyszíni kipróbálás esetén, valamint szakemberrel történő
kiviteleztetés esetében sem. Jelen műszaki ismertető újabb változat kiadásával érvényét veszti.


