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WL 720 Univerzális
fixáló
(UNIVERSALFIXIERUNG WL 720)

> nagyon jól hengerelhető
> visszaszedhető
> gazdaságos anyagfelhasználás

Terméktulajdonságok
Oldószermentes, könnyen feldolgozható, hengerelhető fixáló
anyag.

Alkalmazhatóság
Beltérben a burkolatokat szilárdan az aljzathoz lehet
rögzíteni vele, majd ismét el lehet távolítani. CV-, PVC- és
sima, habalátétes textilburkolatok, szőnyeglapok rögzíthetők
meglévő burkolatra illetve kiegyenlített aljzatra. Padlófűtésre
és székgörgő terhelésre is megfelelő.

Termékadatok

Kiszerelés:
6 kg vödör 70 vödör / 420 kg / raklap
2,8 kg vödör 100 vödör / 280 kg / raklap
1 kg vödör 35 karton/ 10 vödör / 350 kg / raklap

Tárolás:
+5°C felett, jól lezárt, bontatlan, eredeti csomagolásban kb.
12 hónapig.

Műszaki adatok

Anyagszükséglet kb. 100 - 150 g/m², alapfelület
és burkolat hátoldaltól függően

Sűrűség 1,1 g/cm³
Szellőztetési idő kb. 10-30 perc
Ideális feldolg. hőm. +16°C -  +22°C  között
Fektetési idő kb. 20-60 perc

Bedolgozás

Javasolt szerszám:
habhenger, ecset

Alapfelület:
Az alapfelület tartósan száraz, tiszta, por-, zsír-, és
olajmentes, valamint húzás- és nyomásálló az  ÖNORM B
2236/1
és a B 2232 megfelelő kell, hogy legyen.

Az építőiparban szokásos szívóképes és nem szívóképes
alapfelületekre.

üvegre, fémre

Előkészítés:
Burkolás előtt adott esetben alapozás és kiegyenlítés
szükséges. Ehhez tudunk ajánlani alapozókat és
aljzatkiegyenlítőket, javító tapaszokat. A felragasztandó
burkolat hőmérséklete az alapfelület hőmérsékletével közel
azonos kell, hogy legyen.  Az alapfelület optimális
hőmérséklete: +16 - +22 °C

Feldolgozás:
A padlóburkolatot ki kell fektetni, durván méretre kell vágni,
ha szükséges illesztővágást is kell végezni. A burkolat egyik
felét vissza kell hajtani. AWL 720 univerzális rögzítőt
habszivacs hengerrel egyenletesen fel kell hordani a fél
szőnyeg alatti teljes felületre. Sarkokban és a
falcsatlakozásoknál kis hengert vagy ecsetet kell használni.
Ügyelni kell a szellőztetési idôre. Szívóképes
alapfelületeknél ill. szívóképes sima habalátéteknél a
burkolatot 5-10 perc múlva kell a ragasztós aljzatra fektetni.
Nem szívóképes habalátétek pl. használt burkolat és
diffúzió-tömör burkolat ragasztása esetén 20-30 percig kell
szellőztetni, míg az univerzális rögzítő áttetszővé szárad.
Ekkor a burkolatot rá kell fektetni, és azonnal rá kell simítani.
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Burkolat eltávolítás:  A burkolatot a szélektől kezdve lassan
le kell választani, és a helyiség közepe
felé kell húzni. Az eredeti felület visszaállítására az esetleg
visszamaradt burkolatdarabokat és
a rögzítőszer maradványait meleg vízzel (kevés mosószer
hozzáadásával) fel kell lágyítani, és kb. 15 perc múlva le kell
mosni. A tisztítást adott esetben meg kell ismételni.

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.


