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3Minôség a Mestereknek

Jellemzôi

•	 	oldószermentes

•	 nagyon	jó	tapadást	biztosít

•	 pormegkötô

•	 rendkívül	kiadós

•	 padlófûtés	esetén	is	alkalmazható

AlkAlmAzási terület

A Thomsit R 777 diszperziós alapozó nedvszívó 
aljzat (cement, gipszesztrich, faforgács lap valamint 
betonpadló) elôkezelésé hez ajánlott. A Thomsit R 777 
diszperziós alapozó ta padó hidat képez a Thomsit 
aljzatkiegyenlítôk felhordása elôtt. 

Magnezitesztrich elôkezelésére nem hasz nál ható, azt 
érdesítés vagy marás után a Thomsit R 755 vagy 
R 740 alapozóval javasoljuk elôkezelni.

Kiváló a Thomsit parkettaragasztók felhordása elôtti 
aljzatkellôsítésre!

A Thomsit R 777 diszperziós alapozó nedvesség ellen 
nem szigetel.

A felület elôkészítése

Az aljzat legyen sima, tartósan száraz, tiszta, re pe
dés mentes, megfelelô húzó és nyomó szilárd ságú. 
A betonaljzatot csiszolással és porelszívással 
kell megtisztítani.

Gipszesztrich esetén a felületrôl a puha gipsz
réteget csiszolással el kell távolítani, hogy az 
esztrich felületén az adalékanyag szemcsék jól 
láthatóvá váljanak. Csak ezután kezdhetô meg az 
alapozás.

felhordás
A Thomsit R 777 diszperziós alapozót szivacs
hengerrel javasoljuk az aljzatra felhordani hígí
tatlanul vagy vízzel 1:1 arányban hígítva. Ha 
az aljzat nagyon porózus, célszerû a hígított 
változat alkalmazása: az elôzô réteg száradása 
után újbóli felhordás javasolt. A gipszeszt-
rich alapozását mindig hígítatlan Thomsit R 777 
diszperziós alapozóval kell elvégezni, s a mûszaki 
adatoknál szereplô ideig (48 óra) száradni hagy
ni. Tömör, nem nedvszívó aljzatra a Thomsit 
R 766 multifunkciós alapozót használjuk.

Az aljzatkiegyenlítés megkezdése elôtt az alapo
zónak teljesen meg kell száradnia (filmképzôdés).

fontos tudnivAlók
A Thomsit R 777 diszperziós alapozót vízen kívül 
más anyaggal nem szabad keverni.

Nem képez vízzáró réteget. 

Munkavégzéskor az aljzat hômérséklete nem lehet 
+15°Cnál alacsonyabb. Javasolt jól szellôztetett ‑

r 777
diszperziós alapozó
Nedvszívó	aljzat	elôkezelésére
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helyiségben dolgozni – a száradási idô csökken
tése érdekében. 

A szerszámok vízzel tisztíthatók. Az anyag ma
radványt ne öntsük a lefolyóba!

A terméket a fagytól óvni kell!

 mûszAki AdAtok
Összetétel:	 	kopolimert	tartalmazó	

mûanyag-diszperzió

Szín:	 fehér

Állaga:	 folyékony

pH-érték:	 8

Sûrûség:	 1	kg/l

Száradási	idô:

	 -	cementaljzat	alapozása:	 kb.	1	óra	
	 -		gipszesztrich	alapozása:	 48	óra

Kötés	utáni	hôállóság:	 +50°C-ig

Hôállóság	szállításkor,	tárolásnál::	 +5°C	-	+50°C

Vízállóság:	 nedvességálló

Anyagszükséglet:	

	 -	hígítás	nélkül	 kb.	200	g/m2	
	 -	1:1	arányban	hígítva:	 	100	g	koncentrátum	=		

200	g	felhasználásra	kész		
alapozó/m2

A	fenti	adatok	átlagos	idôjárási	viszonyokra	(+23°C	és	55%	relatív	
páratartalom)	vonatkoz	nak.	

kiszerelés
1 kg, 5 kg és 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 
gyûj tô be, ha az teljesen üres és nem tartalmaz 
anyagmaradványokat. 

A Thomsit R 777 diszperziós alapozó csak a 
termékismertetôben feltüntetett területeken hasz
nálható fel. A termékparamétereket gyakorlati 
tapasztalataink illetve mérési eredményeink 
alapján adtuk meg. A munkakörülmények sokféle
sége miatt, a munka megkezdése elôtt célszerû 
próba alapozást végezni. A burkolóanyaggyártók 
használatra vonatkozó utasításait mindenkor ve
gyék figyelembe!

ÉME sz.: A171/2011

Alkalmazástechnikai tanácsadás:
Tel.: 30/9192–938

GyártJA
Henkel Magyarország Kft. Ragasztógyár 
2851 Környe, Üveggyár u. 10. 
Tel.: +36 34 573 905
‑

r 766
multifunkciós, ultragyorsan száradó alapozó
Turbó	adalékszert	tartalmazó	koncentrátum,	szívó	és	nem	szívó	aljzat	
alapozására

Jellemzôi

•	 rendkívül	kiadós

•	 kiváló	tapadás	közvetítés

•	 csökkentett	várakozási	idô

•	 többcélú	felhasználás

•	 gipszesztrichre	is	alkalmas	

•	 fafelületek	alapozásához	is	kiváló

AlkAlmAzási terület
A csökkentett szerves illóanyag kibocsátású, rend
kívül gyorsan száradó Thomsit R 766 oldószer
mentes, diszperziós alapozó koncentrátum, 
amely egyaránt alkalmas szívó (beton és fapadló, 
cement és gipszesztrich, valamint szárazépítô lapok) 
és nem nedvszívó aljzat (öntött aszfaltesztrich, 
kô és kerámia lapok) alapozására. Kiváló tapa
dást biztosít az aljzat és az aljzatki egyen lítô között, 
valamint alkalmas a Thomsit parkettara gasz tók fel
hordása elôtti aljzatkellôsítésre is. Fel használható 
ragasztómaradvánnyal vagy bitumennel szennyezett 
aljzat elôkezelésére is (elôtte a puha, lazán tapa
dó részeket el kell távolítani). Ebben az esetben a 
Thomsit DH Maxi vagy DG aljzatkiegyenlítôvel 
kell a felületet lesimítani. Magnezitesztrich 
elôke zelésére nem alkalmas, azt érdesítés 
vagy marás után a Thomsit R 755 epoxi vagy 
R 740 poliuretán alapozóval javasoljuk alapozni.  
A Thomsit R 766 nedvesség ellen nem szigetel. 
Csökkentett szerves illóanyag kibocsátású (EC1) és 
rendkívül kiadós. Padlófûtés esetén is alkalmazható!

A	FELÜLET	ELôKÉSZÍTÉSE
Az aljzat legyen sima, tartósan száraz, tiszta, 
repedésmentes, megfelelô húzó és nyomószi
lárdságú! A betonaljzatot csiszolással és porel
szívással kell megtisztítani. A régi ragasztóma
radványokat – lehetôleg – el kell róla távolítani. 
Gipszesztrich esetén a felületet addig kell csiszolni 
(16os ko rong), amíg az adalékszemcsék láthatóvá 
nem válnak! A kô és járólapokat alapozás elôtt 
tisztítsuk meg zsíroldó tulajdonsággal rendelkezô 

tisztítószerrel! 

FELHordÁS
Nedvszívó aljzat esetén (cementesztrich, gip
szesztrich): a vízzel 1:4 arányban hígított ala po zót 
szivacs vagy cérnahenger segít sé gével, egyenle
tesen kell felhordani. A túl poró zus, erôsen szívó 
felületet javasolt kétszer alapozni! Betonpadló 
alapozásához az alapozót csak 1:1 arány-
ban hígítsuk fel!

Tömör, nem szívó aljzat esetén: a vízzel 
1:1 arányban hígított alapozót szivacs vagy cér
nahenger segítségével, egyenletesen és vékonyan 
javasoljuk a felületre felhordani. A tócsa képzôdést 
kerülni kell! A Thomsit R 766 multifunkciós alapo
zót használat elôtt jól rázzuk fel!

fontos tudnivAlók
Munkavégzéskor az aljzat hômérséklete nem lehet 
+15°Cnál alacsonyabb, a páratartalom pedig 
75%nál magasabb! A friss termékfoltok nedves 
kendôvel könnyen eltávolíthatók. A szerszámok 
vízzel tisztíthatók.



20
14

. 
fe

br
uá

r

76 Minôség a Mestereknek

Henkel Magyarország Kft.
Ragasztás Technológiák Üzletág 
H1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.
H1519 Budapest, Pf. 429. 
Tel.: (+361) 3725555 • Fax: (+361) 2091543

Az alapozó csak tiszta vízzel hígítható!

A terméket a fagytól óvni kell!

mûszAki AdAtok
Összetétel:	 sztirol-akrilát	kopolimer	diszperzió

Szín:	 barack

Kiadósság:	
Nedvszívó	aljzaton:	
	 -	cement-	és	gipszesztrich:	 kb.	40	g/m2	koncentrátum	
	 	 (200	g/m2	1:4	hígítású	alapozó)	
	 -	betonpadló:	 kb.	150	g/m2	koncentrátum	
	 	 (300	g/m2	1:1	hígítású	alapozó)	
Nem	szívó	aljzaton,		
valamint	fafelületen:	 kb.	50	g/m2	koncentrátum	
	 	 (100	g/m2	1:1	hígítású	alapozó)

Száradási	idô:	
Nedvszívó	aljzaton:	
	 -	cementes	aljzat:	 nincs várakozási idô	
	 -	gipszesztrich,	fafelület:	 min. 2 óra	
Tömör,	nem	szívó	aljzaton:	 kb. 60 perc	
Parkettaragasztás	elôtti	
kellôsítés	esetén:	 kb. 2 óra	(PU-ragasztó		
	 	 alkalmazása	esetén	12	óra)

Hôállóság	a	felhordás	után:	 +50°C-ig

Hôállóság	szállításkor,	
tárolásnál:	 +5°C	–	+50°C

A	fenti	adatok	átlagos	idôjárási	viszonyokra	(+23°C	és	55%	relatív	
páratartalom)	vonatkoznak.

kiszerelés
1 kg, 5 kg és10 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 gyûj
tôbe, ha az már teljesen üres és nem tartalmaz 
anyagmaradványokat! A maradék anyagot nem 
szabad talajba, természetes vizekbe, csatornába 
juttatni!

A Thomsit R 766 Multifunkciós alapozó csak a 
termék  ismertetôben feltüntetett területeken használ
ható fel.

A termékparamétereket gyakorlati tapasztalataink 
illetve mérési eredményeink alapján adtuk meg. 
A munkakörülmények sokfélesége miatt, a munka 
megkezdése elôtt célszerû az alapozót kipróbálni. 
A burkolóanyaggyártók használatra vonatkozó 
utasításait mindenkor vegyék figyelembe!

ÉME sz.: A170/2011
Alkalmazástechnikai tanácsadás:
Tel.: 30/9192–938

GyártJA
Henkel Magyarország Kft. Ragasztógyár 
2851 Környe, Üveggyár u. 10. 
Tel.: +36 34 573 905

r 740
egykomponensû poliuretán gyorsalapozó
Szívó-	és	nedvszívó	aljzatra,	nedvesség	lezárás	esetén	is

Jellemzôi

•	 univerzális	alkalmazhatóság

•	 felhasználásra	kész

•	 	alkalmas	a	visszamaradt	aljzatnedvesség	lezárására	

(<	4	CM%)

•	 60-90	perc	alatt	köt

AlkAlmAzási terület
A Thomsit R 740 alacsony emisszió kibocsátású, 
víz és oldószermentes, egykomponensû, poliuretán 
alapozó, amely alkalmas
  bitumen esztrich és ragasztóval szennyezett régi 
aljzat védelmére, rugalmas parkettaragasztó 
alkalmazása esetén (lehetséges reakciós hatások 
kivédése, lágyítószer kivándorlás esetén).

  szívó- és nem szívó aljzat (pl.: magnezit, 
aszfalt és ragasztómaradvánnyal szennyezett 
esztrich) elôkezelésére, egy rétegben (plusz 
homokszórás).

  két rétegben felhordva – 4 CM%-ig – alkalmas 
beton aljzat és cementesztrich visszamaradt 
aljzatnedvességének lezárására is (kivéve 
gipszesztrich). Ezáltal jelentôsen csökken a friss 
aljzat száradásával járó, hosszadalmas várakozási 
idô. Fûtött cementesztrich esetében a visszamaradt 
aljzatnedvesség max. 3 CM% lehet).

A Thomsit R 740 alapozó alkalmas a nem kellôen 
szilárd és erôsen nedvszívó aljzatok megerôsítésére, 
valamint a reaktív parkettaragasztók felhordása elôtti 
aljzat kellôsítésre.

A felület elôkészítése
Az aljzat legyen sima, tartósan száraz, 
tiszta, repedésmentes, megfelelô húzó és 
nyomószilárdságú. A lazán tapadó régi ragasztó 
maradványokat elôzôleg el kell róla távolítani.

Nedvszívó aljzat esetén:

 A betonaljzat és cement esztrich felületén lévô 
puha fedôréteget (cementtej) vagy a lazán tapadó 
cementmaradványokat csiszolással el kell távolítani 
és felporszívózni.

 Gipszesztrich alapozása elôtt a síkos, 
puha gipszréteget le kell csiszolni úgy, hogy 
az adalékanyag szemcsék láthatóvá 
váljanak, majd felporszívózni.

Tömör, nem nedvszívó aljzat esetén:

Ragasztóval szennyezett felületek, fém stb. 
alapozása elôtt feltétlenül végezzük el a felület 
tisztítását az erre a célra alkalmas tisztítóval. 
Meglévô kô és kerámiaburkolat alapozására a 
Thomsit R 790 alapozót javasoljuk. 

Párazárás esetén:

A megengedett nedvességi értéket meghaladó 
cementes aljzatot teljesen meg kell tisztítani 
minden lazán tapadó rétegtôl (cementtej, 
ragasztómaradvány stb.) – csiszolással, marással, 
majd ipari porszívóval az aljzatot fel kell 
porszívózni.
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felhordás
Használat elôtt alaposan rázzuk fel az alapozót, 
amelyet  megfelelô henger segítségével – vékonyan 
és egyenletesen  javaslunk az aljzatra felhordani, 
úgy, hogy elkerüljük az alapozó összegyûlését 
a mélyebb részeken. A visszamaradt 
aljzatnedvesség (max. 4CM %) lezárása 
esetén az alapozást két rétegben kell 
elvégezni. A második réteget az elsô réteg 
megkeményedése után (kb. 60 – 90 perc, de 
mindenképpen 24 órán belül), annak felhordási 
irányára merôlegesen szükséges felvinni 
(keresztirányú felhordás). Anyagszükséglet: min. 
300 g/m2. Ezt követôen a még nedves felületet 
alaposan szórjuk meg kvarchomokkal – min.  
2 kg/m2, szemcsenagyság: 0,3 – 0,7 mm – és 
24 óráig hagyjuk száradni. A következô napon a 
fölösleges és gyengén tapadó homokszemeket 
el kell távolítani (porszívózás). Figyelem: 
kétrétegû felhordás esetén, csak a második réteget 
kell kvarchomokkal megszórni!
A homokszórás alternatívája lehet, ha az utolsó 
réteget száradás után csiszológéppel megcsiszoljuk 
(csiszolópapír szemcsemérete: 80100) és a 
porelszívást követôen a Thomsit R 766 Multifunkciós 
alapozóval lealapozzuk, az aljzatkiegyenlítés  
megkezdése elôtt.

Ha parketta ragasztás elôtt nincs szükség az R 740 
poliuretán alapozóval kezelt felület kiegyenlítésére, 
reaktív (poliuretán vagy elasztikus) ragasztóval 
– legkésôbb  24 órával a felhordást követôen – 
homokszórás nélkül is ragasztható parketta, az 
utolsó alapozó rétegre.

mûszAki AdAtok
Összetétel:		 poliuretán	gyanta	

Színe:		 barnásan	áttetszô

Állaga:	 folyékony

Anyagszükséglet:	
rövidszálú	(festô)hengerrel	 80	–	150	g/m2/réteg	
hosszúszálú	hengerrel	 	120	–	150	g/	m2/réteg	

(vízzárás	esetén)	

Száradási	(keményedési)	idô:	 kb.	60	–	90	perc

Az	alapozó	hôállósága:

	szállításkor,	tárolásnál:	 0°C-tól	+50°C-ig	

	kötés	után:	 max.	+50°C-ig	(padlófûtés	
esetén	is	alkalmazhatów

A	fenti	adatok	átlagos	idôjárási	viszonyokra	(+23°C	és	55%	relatív	
páratartalom)	vonatkoznak.

fontos tudnivAlók
Ne végezzünk burkolási munkákat + 15°Cnál 
alacsonyabb aljzat hômérséklet és 75%nál magasabb 
relatív páratartalom esetén! A szerszámokat 
használat után azonnal tisztítsuk meg vízzel!  
Az alapozót tároljuk szorosan lezárt állapotban, 
a felbontást követôen gyorsan használjuk fel 
annak tartalmát!  Az alapozó szilárdulási ideje 
függ a szoba hômérsékletétôl, a levegô relatív 
páratartalmától és az aljzat szívóképességétôl. 
Folyékony állapotban veszélyes terméknek 
minôsül, míg a kikeményedett alapozó teljesen 
ártalmatlan.

kiszerelés

12 kg mûanyag kannában

tárolás
Eredeti göngyölegben, +5°C felett, száraz és 
hûvös helyen.

felhAsználhAtó
Az elôírt tárolás mellett a gyártástól számított 6 
hónapig.

eGyéb információk
A göngyöleget csak akkor tegyük a hulladékgyûjtôbe, 
ha az már teljesen üres és nem tartalmaz 
anyagmaradványokat. Az alapozót nem szabad 
a talajba, természetes vizekbe vagy a csatornába 
juttatni! A megkeményedett termékmaradványokat  
építôipari hulladékgyûjtôben helyezzük el. A még 
meg nem kötött alapozó veszélyes hulladéknak 
minôsül.

A Thomsit R 740 poliuretán alapozó csak 
a termékismertetôben feltüntetett területeken 
használható fel. A termékparamétereket gyakorlati 
tapasztalataink illetve mérési eredményeink alapján 
adtuk meg. A munkakörülmények sokfélesége miatt 
a munka megkezdése elôtt célszerû próbaalapozást 
végezni. A burkolóanyaggyártók használatra 
vonatkozó utasításait mindenkor vegyék figyelembe!

ÉME sz.: A168/2011

Alkalmazástechnikai tanácsadás:
Tel.: 30/9192–938

r 755
kétkomponensû epoxi alapozó
Kritikus	aljzat,	nagy	igénybevétel	és	nedvességlezárás	esetén

Jellemzôi

•	 oldószermentes,	kétkomponensû

•	 rendkívül	erôs	tapadást	biztosít

•	 visszamaradt	aljzatnedvesség	ellen	véd	(<	6	CM%)

•	 extrém	igénybevételt	is	kibír

•	 padlófûtés	esetén	is	alkalmazható

AlkAlmAzási terület
A Thomsit R 755 oldószermentes, kétkomponensû 
epoxigyanta alapozó. Alkalmas szívó- és nem 
szívó aljzat (kôpadlô, járólap, fém, magnezit, 
aszfalt és ragasztómaradvánnyal szennyezett 
esztrich) elôkezelésére. A magnezit esztrich
re – érdesítés vagy marás után – egy rétegben 
(plusz homokszórás) elegendô az epoxi alapozót 
felhordani. Kritikus esetekben két rétegben 
felhordva alkalmas pára zá rásra és –  
 6 CM%ig – a visszamaradt aljzatnedvesség 
lezárására is (kivéve gipszesztrich). Ezáltal 
jelen tôsen csökken a friss aljzat száradásával járó, 
hosszadalmas várakozási idô.

A felület elôkészítése
Az aljzat legyen sima, tartósan száraz, tiszta, 
repedésmentes, megfelelô húzó és nyomó szilárd sá
gú. A lazán tapadó régi ragasztó marad vá nyokat 
elôzôleg el kell róla távolítani.

Nedvszívó aljzat esetén:

A betonaljzat és cement esztrich felületén 
lévô puha fedôréteget (cementtej) vagy a lazán 
tapadó ce ment marad vá nyo kat csiszolással el kell 
távo lí tani és felporszívózni.

Gipszsztrich alapozása elôtt a síkos, puha 
gipszréteget le kell csiszolni úgy, hogy az 
adalékanyag szemcsék láthatóvá vál-
janak, majd felporszívózni.

Tömör, nem nedvszívó aljzat esetén: 

Meglévô kô, kerámiaburkolat, fém stb. alapozása 
elôtt feltétlenül végezzük el a felület tisztítását 
megfelelô alaptisztító (pl. lakkbenzin, denaturált 
szesz) segítségével, majd a felületet – lehetôleg – 
érde sítsük.

Párazárás esetén: A megengedett nedvességi 
értéket meghaladó cementes aljzatot teljesen 
meg kell tisztítani minden lazán tapadó rétegtôl 
(cementtej, ragasztómaradvány stb.) – csiszolással, 
marással.

felhordás
Az edényzet mind a két komponenst bekeverési 
arányban tartalmazza. A kanna duplafenekû felsô 
részébôl – a felsô mûanyag dugót és az alsó lemez
felületet átlukasztva folyassuk a híg "B" komponenst 
(edzô) a sûrûbb halmazállapotú "A" komponensbe, 
majd elektromos keverôvel addig keverjük, amíg 
egyenletes beige színû nem lesz. A keverési idô min.  
2 perc. Részmennyiségeket ne keverjünk össze, mert 
a pontatlan adagolás minôségi problámakat okoz
hat! Az alapozót cérna vagy teddy hengerrel – bôsé

Ártalmas
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Jellemzôi

•	 alapozás	és	réskitöltés	egy	munkamenetben
•	 töltôanyaggal	dúsított,	szálerôsítésû
•	 	nedvszívó-	és	tömör	felületeken	is	alkalmazható	
•	 	gyorsan	szárad	
•	 különösen	fapadlóra	és	kerámia	burkolatra	ajánlott	

AlkAlmAzási terület
Csökkentett emisszió kibocsátású, kétkomponensû 
(polimer diszperziót és speciális cementkeveréket 
tartalmazó) alapozó, amely egy munkamenetben 
alkalmazható tapadóhíd kialakítására és fapadló 
réseinek tömítésére, nedvszívó és tömör felületeken 
egyaránt, valamint: 
   parkettára (kivéve olajozott), aforgácslapra, rétegelt 

lemezre, OSBlapra;
   ragasztóval szennyezett aljzatra (puha, laza részek 

eltávolítását követôen);
  járólapra;
   szilárd, jól tapadó bevonatokra (pl. betonfesték, 

epoxi gyanta stb.) – megfelelô elôkészítést követôen 
(tisztítás, csiszolás, stb.)

   betonpadlóra, cement, gipsz és magnezit 
esztrichre.

Padlófûtés esetén is alkalmazható!
Figyelem: Ne hordjuk fel lágy, bitumenes felületre! 
Nem véd az aljzatnedvesség ellen! Csak beltérben 
alkalmazható.

A felület elôkészítése
A fogadó felület legyen tartósan száraz, tiszta 
repedésmentestôl valamint tapadást gátló anyagoktól 
mentes, megfelelô húzó és nyomószilárdságú. Az 
esetleges puha, laza részeket csiszolással el kell róla 
távolítani. Gipszesztrich esetén a felületet addig kell 
csiszolni (16os korong), amíg az adalékszemcsék 
láthatóvá nem válnak! A meglévô járólapokat 
(csempét) és más tömör felületeket alapozás elôtt 
alaposan tisztítsuk meg (zsírtalanítás: pl. lakkbenzin, 
denaturált szesz), esetleg csiszoljuk fel a jobb 
tapadás érdekében. A parketta (fapadló) esetében a 
lakkréteget csiszolással el kell távolítani a felületrôl, a 
mozgó elemeket pedig rögzíteni szükséges.

AlkAlmAzás
A mûanyag vödör az alkotó részeket bekeverési 
arányban tartalmazza: 2 papírzacskóban speciális 
cementkeverék, a mûanyag kannában pedig a polimer 
diszperzió található. Ez a praktikus csomagolás 
lehetôvé teszi az alapozó két egyenlô részben történô 
bekeverését (szükség szerint). A teljes mennyiség 
bekeverésekor vegyük ki a vödörbôl a zacskókat és 
a mûanyag kannát. Öntsük a folyékony komponenst a 
vödörbe és adagoljuk hozzá mind a két papírzacskó 
tartalmát és elektromos kézi keverôgéppel keverjük 
homogén masszává (legalább 2 percig). Vigyük 
fel az elôkészített felületre az alapozót vékonyan. 
A felhordáshoz használjunk sima (fogazatlan) 
glettvasat. A felületre egy rétegben felhordható 
maximális vastagság 1 mm lehet. Nagyon széles rések 
tömítése esetén az alapozóhoz max. 5 kg Thomsit  
aljzatkiegyenlítô adagolható, a pasztaszerû állag 
eléréséhez.

fontos tudnivAlók
Ne végezzünk aljzatkiegyenlítést és alapozást +15oC  
alatti hômérséklet és 75% feletti páratartalom esetén. 
A szerszámok – a munkát követôen azonnal – vízzel 

r 790 
töltôanyaggal dúsított kétkomponensû alapozó
Fapadló	réseinek	tömítésére	és	erôs	tapadóhíd	kialakítására	–	
aljzatkiegyenlítés	elôtt,	egy	munkamenetben

gesen – javasoljuk felhordani. Páralezárás- és a 
visszamaradt aljzatnedvesség (max. 6 CM%) 
lezárása esetén az alapozást két ré teg-
ben kell elvégezni. A második réteget az elsô 
réteg megkeményedése után, annak felhordá-
si irányára merôlegesen szükséges felvinni 
(keresztirányú felhordás). Ezt követôen a még nedves 
felületet alaposan szórjuk meg kvarchomokkal – min. 
2 kg/m2, szemcsenagyság: 0,3–0,7 mm – és 24 
óráig hagyjuk száradni. A következô napon a 
fölösleges és gyengén tapadó homokszeme-
ket el kell távolítani (csiszolás és porszívózás).

Figyelem! Kétrétegû felhordás esetén, csak a 
második réteget kell kvarchomokkal megszórni!

fontos tudnivAlók
Nyitott állapotban mérgezô hatású, megkemé nye
dett állapotban teljesen ártalmatlan. Munkavég
zéskor az aljzat hômérséklete nem lehet +15°C
nál alacsonyabb, a páratartalom pedig 65%nál 
magasabb. A fazékidô és a szilárdulás ideje függ 
a szoba hômérséklettôl és a levegô relatív pára tar
talmától függ.

A szerszámokat a használat után célszerû azonnal 
megtisztítani (denaturált szesszel). 

Biztonságtechnikai adatok: 

A komponens (gyanta): Szem és bôrizgató 
hatású. Vízben élô organizmusok részére mér
gezô, vízben hosszan tartó káros hatást fejt ki. 

B komponens (edzô): Xi = irritatív. Maró hatású.

Munkavégzés közben betartandó bizton-
sági rendszabályok: 

Ha szembe kerül, bô vízzel azonnal ki kell mosni 
és orvoshoz fordulni. Használjon védôkesztyût! 
Ha bôrre kerül, bô, szappanos vízzel azonnal le 
kell mosni. Jól szellôztetett helyiségben dolgoz zon! 
Baleset, rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. 
Ha lehetséges, a címkét mutassa meg neki.

mûszAki AdAtok
Összetétel:	 	A	komponens:	epoxi	gyanta	(M	≤	700)

	 	 B	komponens	(térhálósító):	alkil	amin

	 	 A	komponens	 B	komponens

Szín:	 világos	sárga	 sárgásbarna

Állaga:	 sûrûn	folyós	 hígan	folyós

Fajlagos	sûrûség:	 1,1	kg/l	 1	kg/l

Keverési	arány	(A:B):	 5	súlyrész	 	 2	súlyrész

Fazékidô:	 30-40	perc

Száradási		
(keményedési)	idô:	 12	óra

Az	alapozó	hôállósága	
			szállításkor,	tárolásnál:	 -20°C-tól	+	50°C-ig

			kötés	után:	 	+80°C-ig		
(padlófûtés	esetén	is	alkalmazható)

Anyagszükséglet	(hengerrel):	 300	g/m2/felhordás

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

kiszerelés
7 kg duplafedelû fémedényben

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. Az alapozót nem szabad 
talajba, természetes vízekbe vagy a csatornába 
juttatni! A megkeményedett termékmaradványokat 
építôipari hulladékgyûjtôbe helyezzük el!

A Thomsit R 755 epoxi alapozó csak a termékis
mertetôben feltüntetett területeken használható fel. 
A termékparamétereket gyakorlati tapasztalataink 
illetve mérési eredményeink alapján adtuk meg. 
A munkakörülmények sokfélesége miatt, a munka 
megkezdése elôtt célszerû próba alapozást vé gez
ni. A burkolóanyaggyártók használatra vonatko zó 
utasításait mindenkor vegyék figyelembe!

ÉME sz.: A169/2011
Alkalmazástechnikai tanácsadás:
Tel.: 30/9192–938

Henkel Magyarország Kft.
Ragasztás Technológiák Üzletág 
H1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.
H1519 Budapest, Pf. 429. 
Tel.: (+361) 3725555 • Fax: (+361) 2091543

Maró Környezeti	veszélyIrritatív
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tisztíthatók. A felületen nem kívánatos friss alapozó 
foltokat azonnal töröljük le nedves ruhával! Bekeverés 
után az alapozót a lehetô leggyorsabban használja fel. 
A fazékidô erôsen függ a levegô (felület) hômérsékletétôl 
és páratartalmától. Az alapozó bekeverésekor az 
lúgossá válik, ezért bôrre és szembe kerülésétôl 
óvakodjunk. Ha ez mégis megtörténne, alaposan 
mossuk meg az érintett testrészt. Szükség esetén 
hívjunk orvost. Az alapozó alkalmas lehet az aljzathoz 
jól tapadó, meglévô, kemény (dombornyomott) PVC 
padló aljzatkiegyenlítés elôtti alapozására is. (Elôtte 
tisztítani kell megfelelô tisztítószerrel.)

mûszAki AdAtok
Összetétel:			 polimer	diszperzió,	speciális	cementkeverék	és		

	 ásványi	töltôanyagok	

	 „A”	komponens	 „B”komponens
Állaga:	 	 folyékony	 poralapú
Szín:	 	 fehér	 sötétszürke

Keverési	arány(A	:	B):	 4,5	:9,5	súlyszázalék

Fazékidô:	 kb.	30	–	45	perc

Száradási	idô:	 kb.	60	–	90	perc

Hôállóság	kötés	után:	 +50	oC

Szállítás	és	raktározás:	 0	oC	és	+50	oC	között

Anyagszükséglet:	 	

	 fapadlón:	 200-800	g/m2	(függ	a	hézagok	méretétôl	és	mennyiségétôl)	

	 egyéb	felületen:	 200-400	g/m2

*	Függ	a	környezeti	hômérséklettôl	és	az	aljzat	szívóképességétôl.	

kiszerelés

14 kg mûanyag vödörben.

tárolás
Eredeti göngyölegben, fagymentes, hûvös helyen.

felhAsználhAtó
Az elôírt tárolás mellett a gyártástól számított  
12 hónapig.

eGyéb információk
Az alapozó ne kerüljön természetes vizekbe, 
csatornába vagy a talajba! A göngyöleget csak akkor 
tegyük a hulladék gyûjtôbe, ha az teljesen üres és 
nem tartalmaz anyagmaradványokat. A fenti adatok 
gyakorlati tapasztalatokon és alkalmazástechnikai 
vizsgálatokon alapulnak.

ÉME sz.: A172/2011

Alkalmazástechnikai tanácsadás:
Tel.: 30/9192–938

Henkel Magyarország Kft.
Ragasztás Technológiák Üzletág 
H1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.
H1519 Budapest, Pf. 429. 
Tel.: (+361) 3725555 • Fax: (+361) 2091543

Jellemzôi
•	 	gyorskötésû,	kazeinmentes
•	nedvszívó-	és	tömör	aljzat	kiegyenlítésére	alkalmas
•	feszültségszegény
•	székgörgô	igénybevételnek	ellenáll
•	padlófûtés	esetén	is	alkalmazható

AlkAlmAzási terület

A Thomsit DA gyorskötésû beltéri aljzatkiegyenlítô 
lakóépületek és intézmények általánosan elôforduló 
aljzatainak (legalább C 12 szilárdságú aljzatbeton, 
esztrich, ragasztóval szennyezett aljzat, járólap 
stb.) kiegyenlítésére alkalmas max. 20 mm 
rétegvastagságig. A burkolhatóság elérése 
után (24 – 48 óra) a kemény, sima felületre PVC, 
szônyeg, linóleum vagy gumiburkolat kerül. A 
Thomsit DA önterülô aljzatkiegyenlítô különösen 
ajánlott szalagparketta és laminált padló alá (úsztatott 
fektetéssel)! Székgörgô igénybevételnek ellenáll, 
padlófûtés esetén is alkalmazható.

A felület elôkészítése
Az aljzatnak tisztának, tartósan száraznak, 
repedéstôl valamint tapadást gátló anyagoktól 
mentesnek kell lennie. Az esetlegesen meglévô 
ragasztómaradványoktól  lehetôség szerint – 
teljesen meg kell tisztítani.  Betonaljzat és 
cementesztrich esetén: Az aljzat felületén lévô 
puha fedôréteget (cement tej) vagy a lazán tapadó 
cementmaradványokat csiszolással kell eltávolítani. 
Porelszívás után az aljzatot a megfelelô arányban 
hígított Thomsit R 777 diszperziós vagy az R 766 
multifunkciós alapozóval kezeljük elô a jobb tapadás 
érdekében. Az aljzatkiegyenlítô felhordását az alapozó 
teljes beszívódása után kell megkezdeni (kb. 1 óra). 
A gipszesztrich alapozását – az adalékszemcsékig 
történô lecsiszolás és porelszívás után  a vízzel  
1 : 4 arányban hígított R 766 multifunkciós alapozóval 
végezzük el. Az alapozó száradási ideje kb. 2 
óra! Tömör, nem nedvszívó aljzat esetén: 
Ragasztóval szennyezett aljzat vagy meglévô 
kerámiaburkolat stb. alapozására a Thomsit R 790 
Töltôanyaggal dúsított 2K alapozót, vagy a vízzel 1:1 

arányban hígított Thomsit R 766 multifunkciós alapozót 
javasoljuk. Száradási idô kb. 2  3 óra. Alapozás elôtt 
feltétlenül végezzük el a felület tisztítását: ragasztóval 
szennyezett aljzat esetén csiszolással távolítsuk el a 
lazán tapadó, puha ragasztómaradványokat és a 
port szívjuk fel; járólap esetében intenzív alaptisztítás 
szükséges, megfelelô zsíroldó folyadék (pl. denaturált 
szesz) segítségével (utána kétszer mossuk át a tiszta 
felületet és hagyjuk száradni). Alapozásra kiválóan 
alkalmas még a Thomsit R 755 epoxi vagy a Thomsit R 
740 poliuretán alapozó is (egy réteg + homokszórás).

felhordás
Az aljzatkiegyenlítô elkészítésekor 6 liter hideg vízhez 
25 kg (1 zsák) poranyagot adagolunk folyamatosan, 
miközben elektromos keverôgéppel (max. 600 
fordulat /perc) csomómentesre keverjük (23 perc). Az 
így kapott aljzatkiegyenlítôt 12 percig pihentetjük, 
majd ismét alaposan átkeverjük. A bekevert anyagot 
2025 percen belül fel kell használni úgy, hogy azt 
folyamatosan és egyenletesen az aljzatra felöntjük, 
majd rozsdamentes acél glettvassal a felületen 
szétterítjük. A Thomsit DA önterülô aljzatkiegyenlítô 
alkalmas gépi felhordásra is. A kötés és a szilárdulás 
üteme (burkolhatóság) a környezeti tényezôktôl erôsen 
függ (hômérséklet, páratartalom, vízadagolás, aljzat 

dA
Önterülô aljzatkiegyenlítô
2-20	mm	rétegvastagságban	–	1	munkamenetben

ÚJ recePtÚrA!
tArtósAn nedvesséGálló!
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Jellemzôi
•	 gyorskötésû,	kazeinmentes
•	 nedvszívó-	és	tömör	aljzat	kiegyenlítésére	alkalmas
•	 feszültségszegény
•	 parketta	alá	kiváló
•	 székgörgô	igénybevételnek	ellenáll
•	 padlófûtés	esetén	is	alkalmazható

AlkAlmAzási terület

A Thomsit DD+ gyorskötésû beltéri aljzatkiegyenlítô 
lakóépületek és intézmények általánosan elôforduló 
aljzatainak (legalább C 12 szilárdságú aljzatbeton, 
esztrich, ragasztóval szennyezett aljzat, járólap 
stb.) kiegyenlítésére alkalmas max. 10 mm 
rétegvastagságig. A burkolhatóság elérése után 
a kemény, sima felületre PVC, szônyeg, linóleum, 
gumiburkolat, parketta vagy laminált padló kerül.  
Rendkívül gyorsan szilárdul és magas szilárdsági 
paramétereinek köszönhetôen különösen 
ajánlott ragasztott parketta alá – min. 2 mm 
vastagságban. Székgörgô igénybevételnek ellenáll, 
padlófûtés esetén is alkalmazható.

A felület elôkészítése
Az aljzatnak tisztának, tartósan száraznak, repedéstôl 
valamint tapadást gátló anyagoktól mentesnek kell 
lennie.  Az aljzatot az esetlegesen meglévô ragasztó 
maradványoktól – lehetôség szerint – teljesen meg kell 
tisztítani.
Betonaljzat  és cementesztrich esetén:
Az aljzat felületén lévô puha fedôréteget (cementtej) 
vagy lazán tapadó cementmaradványokat csiszolással 
kell eltávolítani. Porelszívás után az aljzatot a megfelelô 
arányban hígított Thomsit R 777 diszperziós vagy az 
R 766 multifunkciós alapozóval kezeljük elô a jobb 
tapadás érdekében. Az aljzatkiegyenlítô felhordását 
az alapozó teljes beszívódása után kell megkezdeni 
(kb. 1 óra) 
Gipszesztrich alapozását – az adalékszemcsékig 
történô lecsiszolás és porelszívás után – a vízzel 1:4 
arányban hígított R 766 multifunkciós alapozóval 
végezzük el. Az alapozó száradási ideje kb. 2 óra!

Tömör, nem nedvszívó aljzat esetén: 
Ragasztóval szennyezett aljzat vagy meglévô 
kerámiaburkolat stb. alapozására a Thomsit R 790 
Töltôanyaggal dúsított 2K alapozót, vagy a vízzel 1:1 
arányban hígított Thomsit R 766 multifunkciós alapozót 
javasoljuk. Száradási idô kb. 2  3 óra. Alapozás elôtt 
feltétlenül végezzük el a felület tisztítását: ragasztóval 
szennyezett aljzat esetén csiszolással távolítsuk el a 
lazán tapadó, puha ragasztómaradványokat és a 
port szívjuk fel; járólap esetében intenzív alaptisztítás 
szükséges, megfelelô zsíroldó folyadék (pl. denaturált 
szesz) segítségével (utána kétszer mossuk át a tiszta 
felületet és hagyjuk száradni). Alapozásra kiválóan 
alkalmas még a Thomsit R 755 epoxi vagy a Thomsit R 
740 poliuretán alapozó is (egy réteg + homokszórás).

felhordás
Az aljzatkiegyenlítô elkészítésekor 6,0 liter hideg vízhez 
25 kg (1 zsák) poranyagot adagolunk folyamatosan, 
miközben elektromos keverôgéppel (max. 600 ford./
perc) csomómentesre keverjük (23 perc). Az így kapott 
aljzatkiegyenlítôt 12 percig pihentetjük, majd ismét 
alaposan átkeverjük. A bekevert anyagot 2025 percen 
belül fel kell használni úgy, hogy azt folyamatosan és 
egyenletesen az aljzatra felöntjük, majd rozsdamentes 
acél glettvassal a felületen szétterítjük. A Thomsit DD + 

thomsit dd+ 
Önterülô aljzatkiegyenlítô
0,5	-	10	mm	rétegvastagság	-	egy	munkamenetben

szívóképessége, felhordott rétegvastagság stb.), ezért 
kétséges esetben – a burkolás megkezdése elôtt – 
célszerû az aljzat nedvességtartalmát ellenôrizni. A túl 
gyors száradás káros következményei miatt az aljzatot 
a napsugárzástól és a huzattól óvni kell.

fontos tudnivAlók

A Thomsit DA önterülô aljzatkiegyenlítô csak + 10°C 
és + 30°C közötti aljzat és léghômérséklet esetén 
alkalmazható. Nedves helyeken és külsô térben nem 
alkalmazható!  A burkolás megkezdése elôtt feltétlenül 
gyôzôdjünk meg az aljzat megfelelô szigeteltségérôl és 
mérjük meg annak visszamaradt nedvességtartalmát, 
amely cementkötésû aljzat esetében nem lehet 
magasabb, mint 2,0 CM%, gipszesztrich esetében 
0,5%! Ha a visszamaradt nedvességtartalom 
magasabb ennél, várni kell a kiegyenlítéssel vagy le 
kell zárni az aljzatot a Thomsit R 755 epoxi alapozóval 
(max. 6 CM%ig) vagy a Thomsit R 740 Poliuretán 
alapozóval (max. 4 CM%ig). Figyelem: magnezit és 
gipszesztrich esetében nincs lehetôség a nedvesség 
lezárására, különben az aljzat károsodik!
Felhasználáskor a poranyagokra illetve a 
cementhabarcsokra vonatkozó elôírásokat be kell 
tartani. Az aljzatkiegyenlítô készítéskor (vízadagolás) 
lúgossá válik, ezért bôrre és szembe kerülésétôl 
óvakodjunk. Ha ez mégis megtörténne, alaposan 
mossuk meg az érintett testrészt. Szükség esetén 
hívjunk orvost. A szerszámról a friss aljzatkiegyenlítô 
vízzel lemosható, a megkötött anyag csak mechanikai 
úton távolítható el.

mûszAki AdAtok

Összetétel:		 	hidraulikus	 kötôanyagok,	 kvarchomok,	
ásványi	 töltôanyag,	 speciális	 mûanyag	
pordiszperzió	 és	 terülést	 javító	
adalékanyag

Sûrûség:		 kb.	1300	kg/m3

Keverési	arány:		 kb.	6,0	liter	víz	25	kg	poranyaghoz

Bedolgozhatóság:		 kb.	25-30	perc

Járható:		 3	óra	múlva

Burkolható:		
							rétegvastagságtól	függôen:		 24	óra	-	2	mm	rétegvastagságig,	
	 	 48	óra	-	2	mm	rétegvastagság	felett

Anyagszükséglet:	 1,5	kg	poranyag/m2/mm

Felhasználható:		 	+10°C	 -	 +30°C	 (aljzat	 és	 levegô	
hômérséklet)

Nyomószilárdság*:	 min.	25,0	N/mm2

Hajlítószilárdság*:		 min.	7,0	N/mm2

Tapadószilárdság*:		 min.	1,5	N/mm2

A	 fenti	 adatok	 átlagos	 idôjárási	 viszonyokra	 (+23°C	 és	 50%	 relatív	
páratartalom)	 vonatkoznak.	 Alacsonyabb	 hômérséklet,	 illetve	 magasabb	
páratartalom	esetén	a	kötésidô	megnô.
*Az	értékek	28	napos	korra	vonatkoznak.

kiszerelés
25 kg papírzsákban.

tárolás
Eredeti, jól zárt csomagolásban, száraz, hûvös, 
nedvességtôl védett helyen.

felhAsználhAtó
Az elôírt tárolás mellett a gyártástól számított 6 
hónapig.

eGyéb információk
A papírzsákot csak akkor tegyük a papírhulladék 
gyûjtôbe, ha az teljesen üres és nem tartalmaz 
anyagmaradványokat. A megkeményedett termék
maradványokat építôipari hulladékgyûjtôben helyezzük 
el. A nem teljesen megkötött termékhulladékot a 
veszélyes anyagok összegyûjtésére kijelölt helyen 
kell leadni. A maradék anyagot nem szabad talajba, 
természetes vizekbe és csatornába juttatni.
A Thomsit DA önterülô aljzatkiegyenlítô csak a 
termékismertetôben feltüntetett területeken használható 
fel. A termékparamétereket gyakorlati tapasztalataink 
illetve mérési eredményeink alapján adtuk meg.
Elsô típusvizsgálati Jegyzôkönyv száma:
RI11.11.383
Alkalmazástechnikai tanácsadás:
Tel.: 30/9192938

Henkel Magyarország Kft.
Ragasztás Technológiák Üzletág 
H1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.
H1519 Budapest, Pf. 429. 
Tel.: (+361) 3725555 • Fax: (+361) 2091543

Irritatív

MSZ EN 13813 
CT-C25-F7-B1,5

Polimerrel módosított cementtartalmú padozati  
anyag épületen belüli felhasználásra
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alkalmas gépi felhordásra is. 
A kötés és a szilárdulás üteme (burkolhatóság) a 
környezeti tényezôktôl erôsen függ (hômérséklet, 
páratartalom, vízadagolás, az aljzat szívóképessége, 
a felhordott rétegvastagság stb.), ezért kétséges 
esetben – a burkolás megkezdése elôtt – célszerû 
az aljzat nedvességtartalmát ellenôrizni.  A túl gyors 
száradás káros következményei miatt az aljzatot a 
napsugárzástól és a huzattól óvni kell.

fontos tudnivAlók

  A Thomsit DD + önterülô aljzatkiegyenlítô csak + 10 °C 
és + 30°C közötti aljzat és léghômérséklet esetén 
alkalmazható. Nedves helyeken és külsô térben nem 
alkalmazható! A burkolás megkezdése elôtt feltétlenül 
gyôzôdjünk meg az aljzat megfelelô szigeteltségérôl és 
mérjük meg annak visszamaradt nedvességtartalmát, 
amely cementkötésû aljzat esetében nem lehet 
magasabb, mint 2,0 CM%, gipszesztrich esetében 
0,5%! Ha a visszamaradt nedvességtartalom 
magasabb ennél, várni kell a kiegyenlítéssel vagy le 
kell zárni az aljzatot a Thomsit R 755 epoxi alapozóval 
(max. 6 CM%ig) vagy a Thomsit R 740 Poliuretán 
alapozóval (max. 4 CM%ig). Figyelem: magnezit és 
gipszesztrich esetében nincs lehetôség a nedvesség 
lezárására, különben az aljzat károsodik!
  Felhasználáskor a poranyagokra illetve a 
cementhabarcsokra vonatkozó elôírásokat be kell 
tartani. A habarcs elkészítéskor (vízadagolás) lúgossá 
válik, ezért bôrre és szembe kerülésétôl óvakodjunk. 
Ha ez mégis megtörténne, alaposan mossuk meg az 
érintett testrészt. Szükség esetén hívjunk orvost.
A szerszámról a friss habarcs vízzel lemosható, a 
megkötött habarcs csak mechanikai úton távolítható el.

mûszAki AdAtok

Összetétel:	 	Hidraulikus	 kötôanyagokat,	 kvarchomokot,	
ásványi	 töltôanyagot,	 speciális	 mûanyag	
pordiszperziót	 és	 terülést	 javító	 adalékanyagot	
tartalmaz.

Sûrûség:		 kb.	1300	kg/m3

Keverési	arány	:	 6,0	liter	víz	25	kg	poranyaghoz

Anyagszükséglet:	 1,5	kg	poranyag/m2/mm	

Bedolgozhatóság:	 kb.	20	–	25	perc

Járható	:	 kb.	2	óra	elteltével

Burkolható:	 	
-	rugalmas	burkolattal:	 kb.	 24	 óra	 múlva	 (3	 mm	 rétegvastagságig),	
	 	 kb.	48	óra	múlva	(3	mm	rétegvastagság	felett).	
-	parkettával:	 	kb.	3	nap	múlva	(a	megfelelô	szilárdság	elérése	után)

Nyomószilárdság:	 min.	 	 20,0	 N/mm2	 -	 	 	 3	 napos	 korban	
	 	 min.		30,0	N/mm2	-	28	napos	korban

Hajlítószilárdság:	 min.			7,0	N/mm2		-	28	napos	korban

Tapadószilárdság:	 min.			2,0	N/mm2		-	28	napos	korban

A	 fenti	 adatok	 átlagos	 idôjárási	 viszonyokra	 (+23°C/50	 %	 relatív	
páratartalom)	vonatkoznak.	

kiszerelés
25 kg papírzsákban.

tárolás
Eredeti, jól zárt csomagolásban, száraz, hûvös, 
nedvességtôl védett helyen.

felhAsználhAtó
Az elôírt tárolás mellett a gyártástól számított 6 
hónapig.

eGyéb információk
A papírzsákot csak akkor tegyük a papírhulladék 
gyûjtôbe, ha az teljesen üres és nem tartalmaz 
anyagmaradványokat. A megkeményedett termék
maradványokat az építôipari hulladékgyûjtôben 
helyezzük el. A maradék anyagot nem szabad talajba, 
természetes vizekbe és csatornába juttatni.
A Thomsit DD+ önterülô aljzatkiegyenlítô csak a 
termékismertetôben feltüntetett területeken használható 
fel. A termékparamétereket gyakorlati tapasztalataink 
illetve mérési eredményeink alapján adtuk meg.
Elsô típusvizsgálati Jegyzôkönyv száma:
RI11.11.383

Alkalmazástechnikai tanácsadás:
Tel.: 30/9192938

Henkel Magyarország Kft.
Ragasztás Technológiák Üzletág 
H1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.
H1519 Budapest, Pf. 429. 
Tel.: (+361) 3725555 • Fax: (+361) 2091543

Irritatív

MSZ EN 13813 
CT-C30-F7-B2,0

Polimerrel módosított cementtartalmú padozati  
anyag épületen belüli felhasználásra

Jellemzôi
•	 Feszültségmentes,	nem	zsugorodik
•	 Ideális:	nem	kellôen	szilárd	aljzatokra
•	 szívó	és	nem	nedvszívó	aljzat	kiegyenlítésére	alkalmas
•	 kazeinmentes

AlkAlmAzási terület

A Thomsit DG kalciumszulfát kötôanyagú önterülô 
aljzatkiegyenlítô, amely kritikus, nem kellôen szilárd 
felületek kiegyenlítésére is alkalmas. Alkalmazható 
beton aljzatra, cement és gipszesztrichre, magnezit 
esztrichre, hidegburkolatra valamint erôsen tapadó 
ragasztómaradvánnyal szennyezett aljzatra is. Alkalmas 
továbbá homokszórt felületû öntött aszfalt esztrichre – 10 mm 
vastagságig. A Thomsit P 670 elasztikus parkettaragasztóval 
parketta is ragasztható a már kiegyenlített felületre. 
Pumpálható, padlófûtés esetén alkalmazható.

A felület elôkészítése

Az aljzatnak tisztának, tartósan száraznak, 
megfelelôen szilárdnak, repedéstôl valamint tapadást 
gátló anyagoktól mentesnek és járhatónak kell lennie. 
Az aljzatot az esetlegesen meglévô és gyengén tapadó 
ragasztómaradványoktól meg kell tisztítani.
Betonaljzat és cementesztrich esetén: Az aljzat 
felületén lévô puha fedôréteget (cement tej) vagy a 
lazán tapadó cementmaradványokat csiszolással kell 
eltávolítani. Porelszívás után az aljzatot a megfelelô 
arányban hígított Thomsit R 777 diszperziós vagy az 
R 766 multifunkciós alapozóval kezeljük elô a jobb 
tapadás érdekében. Az aljzatkiegyenlítô felhordását az 
alapozó teljes beszívódása után kell megkezdeni (kb. 1 
óra). A gipszesztrich alapozását – az adalékszemcsékig 
történô lecsiszolás és porelszívás után  a vízzel  
1 : 4 arányban hígított R 766 multifunkciós alapozóval 
végezzük el. Gipszesztrich esetén nincs szükség a 
diszperziós alapozó száradását megvárni, az öntést 
azonnal meg lehet kezdeni a Thomsit DG gipsztartalmú 
aljzatkiegyenlítôvel.
Tömör, nem nedvszívó aljzat esetén: Ragasztóval 
szennyezett aljzat vagy meglévô kerámiaburkolat stb. 
alapozására a Thomsit R 790 Töltôanyaggal dúsított 2K 
alapozót, vagy a vízzel 1:1 arányban hígított Thomsit 

R 766 multifunkciós alapozót javasoljuk. Száradási 
idô kb. 2  3 óra. Alapozás elôtt feltétlenül végezzük 
el a felület tisztítását: ragasztóval szennyezett aljzat 
esetén csiszolással távolítsuk el a lazán tapadó, puha 
ragasztómaradványokat és a port szívjuk fel; járólap 
esetében intenzív alaptisztítás szükséges, megfelelô 
zsíroldó folyadék (pl. denaturált szesz) segítségével 
(utána kétszer mossuk át a tiszta felületet és hagyjuk 
száradni). Alapozásra kiválóan alkalmas még a Thomsit 
R 755 epoxi vagy a Thomsit R 740 poliuretán alapozó 
is (egy réteg + homokszórás).

felhordás

Az aljzatkiegyenlítô elkészítésekor 5 liter hideg vízhez 
25 kg (1 zsák) poranyagot adagolunk folyamatosan, 
miközben elektromos keverôgéppel (max. 600 ford./
perc) csomómentesre keverjük (23 perc). A bekevert 
anyagot – megfelelô vastagságban – folyamatosan 
és egyenletesen öntsük fel az aljzatra és segítsük a 
terülést rozsdamentes glettvas segítségével. A kötés 
és a szilárdulás üteme (burkolhatóság) a környezeti 
tényezôktôl erôsen függ (hômérséklet, páratartalom, 
vízadagolás, az aljzat szívóképessége, a felhordott 
rétegvastagság stb.), ezért kétséges esetben – a burkolás 
megkezdése elôtt – célszerû az aljzatkiegyenlítô 
nedvességtartalmát ellenôrizni.

dG 
Gipsztartalmú önterülô aljzatkiegyenlítô
3	-	30	mm	rétegvastagság	–	egy	munkamenetben
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Henkel Magyarország Kft.
Ragasztás Technológiák Üzletág 
H1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.
H1519 Budapest, Pf. 429. 
Tel.: (+361) 3725555 • Fax: (+361) 2091543

fontos tudnivAlók

A túl gyors száradás káros következményei miatt az 
aljzatot óvni kell a napsugárzástól és a huzattól. Ne 
alkalmazzuk a gipsztartalmú kiegyenlítô anyagot 
nedves felületen és kültérben. A burkolás megkezdése 
elôtt feltétlenül gyôzôdjünk meg az aljzat megfelelô 
szigeteltségérôl és mérjük meg annak visszamaradt 
nedvességtartalmát, amely cementkötésû aljzat esetében 
nem lehet magasabb, mint 2,0 CM%, gipszesztrich 
esetében 0,5%! Ha a visszamaradt nedvességtartalom 
magasabb ennél, várni kell a kiegyenlítéssel vagy le 
kell zárni az aljzatot a Thomsit R 755 epoxi alapozóval 
(max. 6 CM%ig) vagy a Thomsit R 740 Poliuretán 
alapozóval (max. 4 CM%ig). Figyelem: magnezit és 
gipszesztrich esetében nincs lehetôség a nedvesség 
lezárására, különben az aljzat károsodik!
A Thomsit DG aljzatkiegyenlítô gépi felhordásánál 
meg kell gyôzôdni arról, hogy a keverôgép és 
pumpa nem tartalmaz cementmaradványokat. A 
Thomsit DG aljzatkiegyenlítôt ne keverjük össze más 
aljzatkiegyenlítôvel. A megbontott zsákot szorosan 
le kell zárni és tartalmát minél elôbb felhasználni. 
Nem alkalmas esztrich készítésére, sem pedig 
önálló járófelületként. Ideális munkakörülmények a 
kiegyenlítéskor: + 15°C és + 25°C közötti aljzat és 
léghômérséklet, valamint 75 % alatti páratartalom. A 
habarcs szembe kerülésétôl óvakodjunk. Ha ez mégis 
megtörténne, alaposan mossuk ki és hívjunk orvost. A 
szerszámról a friss habarcs vízzel lemosható, a megkötött 
habarcs már csak mechanikai úton távolítható el.

mûszAki AdAtok

Összetétel:	 	kalcium-szulfát	 kötôanyagot,	 kvarchomokot,	
ásványi	 töltôanyagot	 és	 terülést	 javító	
adalékanyagot	tartalmaz.

Színe:	 világosszürke	-	bézs

Sûrûség:		 kb.	1200	kg/m3

Keverési	arány:	 5,0	–	5,5	liter	víz	25	kg	poranyaghoz

Járható:	 kb.	3	óra	elteltével

Burkolható:	 kb.	24	óra	múlva	–	5	mm	vastagság	esetén

	 	 kb.	2	nap	múlva	–	1	cm	vastagság	esetén

	 	 5	-7	nap	–	1	cm	vastagság	felett

Anyagszükséglet:	 1,5	kg	poranyag/m2/mm

Nyomószilárdság:	 min.	25,0	N/mm2

Hajlítószilárdság:	 min.	7,0	N/mm2

Tapadószilárdság:	 min.	2,0	N/mm2	

A	 fenti	 adatok	 átlagos	 idôjárási	 viszonyokra	 (+23°C/50	 %	 relatív	
páratartalom)	vonatkoznak.	

kiszerelés
25 kg papírzsákban.

tárolás
Eredeti, jól zárt csomagolásban, száraz, hûvös, 
nedvességtôl védett helyen.

felhAsználhAtó
Az elôírt tárolás mellett a gyártástól számított 6 hónapig.

eGyéb információk
A papírzsákot csak akkor tegyük a papírhulladék 
gyûjtôbe, ha az teljesen üres és nem tartalmaz 
anyagmaradványokat. A megkeményedett termék
maradványokat az építôipari hulladékgyûjtôben 
helyezzük el. A maradék anyagot nem szabad 
talajba, természetes vizekbe és csatornába juttatni. 
A Thomsit DG önterülô aljzatkiegyenlítô csak a 
termékismertetôben feltüntetett területeken használható 
fel. A termékparamétereket gyakorlati tapasztalataink 
illetve mérési eredményeink alapján adtuk meg.

Elsô típusvizsgálati Jegyzôkönyv száma:
RI11.10.314

Alkalmazástechnikai tanácsadás:
Tel.: 30/9192938

Irritatív

MSZ EN 13813 
CA-C25-F7-B2,0

Polimerrel módosított cementtartalmú padozati  
anyag épületen belüli felhasználásra

Jellemzôi
•	szívó-	és	nem	szívó	aljzat	kiegyenlítésére	alkalmas
•	feszültségszegény,	szálerôsítésû
•	gyorskötésû,	kazeinmentes
•	kitünô	végszilárdság,	kopásállóság	és	felületi	simaság
•	3	óra	múlva	járható,	24-48	óra	múlva	burkolható
•	padlófûtés	esetén	is	alkalmazható

AlkAlmAzási terület

A Thomsit DH Maxi gyorskötésû beltéri aljzatkiegyenlítô 
lakóépületek és intézmények általánosan elôforduló 
aljzatainak (legalább C 12 szilárdságú aljzatbeton, 
esztrich, ragasztóval szennyezett aljzat, járólap stb.) 
kiegyenlítésére alkalmas max. 30 mm rétegvastagságig. 
A burkolhatóság elérése után a kemény, sima felületre 
PVC, szônyeg, linóleum, gumiburkolat, parketta vagy 
laminált padló kerül.  Rendkívül magas szilárdsági 
paramétereinek köszönhetôen különösen ajánlott 
ragasztott parketta alá.Székgörgô igénybevételnek 
ellenáll, padlófûtés esetén is alkalmazható.

A felület elôkészítése

Az aljzatnak tisztának, tartósan száraznak, repedéstôl 
valamint tapadásgátló anyagoktól mentesnek kell lennie. 
Az esetlegesen meglévô ragasztómaradványoktól – 
lehetôség szerint – teljesen meg kell tisztítani.
Betonaljzat és cementesztrich esetén: Az aljzat felületén 
lévô puha fedôréteget (cement tej) vagy a lazán tapadó 
cementmaradványokat csiszolással kell eltávolítani. 
Porelszívás után az aljzatot a megfelelô arányban hígított 
Thomsit R 777 diszperziós vagy az R 766 multifunkciós 
alapozóval kezeljük elô a jobb tapadás érdekében. Az 
aljzatkiegyenlítô felhordását az alapozó teljes beszívódása 
után kell megkezdeni (kb 1 óra). A gipszesztrich (anhidrit 
esztrich) alapozását – az adalékszemcsékig történô 
lecsiszolás és porelszívás után – a vízzel 1:4 arányban 
hígított R 766 multifunkciós alapozóval végezzük el. Az 
alapozó száradási ideje kb. 2 óra!
  Tömör, nem nedvszívó aljzat esetén: Ragasztóval 
szennyezett aljzat vagy meglévô kerámiaburkolat stb. 
alapozására a Thomsit R 790 Töltôanyaggal dúsított 2K 
alapozót, vagy a vízzel 1:1 arányban hígított Thomsit 
R 766 multifunkciós alapozót javasoljuk. Száradási 

idô kb. 2  3 óra. Alapozás elôtt feltétlenül végezzük 
el a felület tisztítását: ragasztóval szennyezett aljzat 
esetén csiszolással távolítsuk el a lazán tapadó, puha 
ragasztómaradványokat és a port szívjuk fel; járólap 
esetében intenzív alaptisztítás szükséges, megfelelô 
zsíroldó folyadék (pl. denaturált szesz) segítségével (utána 
kétszer mossuk át a tiszta felületet és hagyjuk száradni). 
Alapozásra kiválóan alkalmas még a Thomsit R 755 epoxi 
alapozó is (egy réteg + homokszórás).

felhordás

Az aljzatkiegyenlítô elkészítésekor 5,05,5 liter hideg 
vízhez 25 kg (1 zsák) poranyagot adagolunk folyamatosan, 
miközben elektromos keverôgéppel (max. 600 ford./perc) 
csomómentesre keverjük (35 perc). Az így kapott masszát 
34 percig pihentetjük, majd ismét alaposan átkeverjük. A 
bekevert habarcsot 2025 percen belül kell felhasználni 
úgy, hogy azt folyamatosan és egyenletesen az aljzatra 
felöntjük, majd rozsdamentes acél glettvassal a felületen 
szétterítjük. A Thomsit DH Maxi alkalmas gépi felhordásra 
is. A kötés és a szilárdulás üteme a környezeti tényezôktôl 
erôsen függ, az anyag és a víz magasabb hômérséklete 
meggyorsítja a kötést, az alacsonyabb lassítja azt. A túl 
gyors száradás káros következményei miatt az aljzatot a 
napsugárzástól és a huzattól óvni kell.

dh maxi 
Önterülô aljzatkiegyenlítô
3-30	mm	rétegvastagságban	–	egy	munkamenetben
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Henkel Magyarország Kft.
Ragasztás Technológiák Üzletág 
H1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.
H1519 Budapest, Pf. 429. 
Tel.: (+361) 3725555 • Fax: (+361) 2091543

fontos tudnivAlók

Aljzatkiegyenlítést csak +10°C és +30°C közötti aljzat és 
léghômérséklet esetén végezzünk. Nedves helyeken és 
külsô térben nem alkalmazható! A burkolás megkezdése 
elôtt feltétlenül gyôzôdjünk meg az aljzat megfelelô 
szigeteltségérôl és mérjük meg annak visszamaradt 
nedvességtartalmát, amely cementkötésû aljzat esetében 
nem lehet magasabb, mint 2,0 CM%, gipszesztrich 
esetében 0,5%! Ha a visszamaradt nedvességtartalom 
magasabb ennél, várni kell a kiegyenlítéssel vagy le 
kell zárni az aljzatot a Thomsit R 755 epoxi alapozóval 
(max. 6 CM%ig) vagy a Thomsit R 740 Poliuretán 
alapozóval (max. 4 CM%ig). Figyelem: magnezit és 
gipszesztrich esetében nincs lehetôség a nedvesség 
lezárására, különben az aljzat károsodik!
Felhasználáskor a poranyagokra illetve a cement
habarcsokra vonatkozó elôírásokat be kell tartani. Az 
aljzatkiegyenlítô elkészítéskor (vízadagolás) lúgossá 
válik, ezért bôrre és szembe kerülésétôl óvakodjunk. Ha 
ez mégis megtörténne, alaposan mossuk meg az érintett 
testrészt. Szükség esetén hívjunk orvost. A szerszámokról 
a friss aljzatkiegyenlítô vízzel lemosható, a megkötött 
anyag csak mechanikai úton távolítható el.

mûszAki AdAtok

Összetétel:	 	Hidraulikus	kötôanyagokat,	kvarchomokot,	
ásványi	 töltôanyagot,	 speciális	mûanyag	
pordiszperziót	 és	 terülést	 javító	
adalékanyagot	tartalmaz.

Szín:		 szürke

Állaga:		 por

Sûrûség:	 kb.	1400	kg/m3

Keverési	arány:		 5,0-5,5	liter	víz	25	kg	poranyaghoz

Bedolgozhatóság:	 kb.	20-25	perc

Felhasználható:		 	+5°C	 -	 +30°C	 (aljzat	 és	 a	 levegô	
hômérséklete	esetén)

Járhatóság:	 3	óra

Burkolhatóság:	 24	 óra	 -	 15	 mm	 rétegvastagságig		
	 	 48	óra	-	15	mm	rétegvastagság	felett

Nyomószilárdság*:		 min.	30,0	N/mm2

Hajlítószilárdság*:		 min.	7,5	N/mm2

Tapadószilárdság*:		 min.	1,0	N/mm2

Anyagszükséglet:		 1,75	kg	poranyag/m2/mm

A	 fenti	 adatok	 átlagos	 idôjárási	 viszonyokra	 (+23°C	 és	 55%	 relatív	
páratartalom)	 vonatkoznak.	 Alacsonyabb	 hômérséklet,	 illetve	 magasabb	
páratartalom	esetén	a	kötés	idô	megnôhet.
*Az	értékek	28	napos	korra	vonatkoznak.

kiszerelés
25 kg papírzsákban.

tárolás
Eredeti, jól zárt csomagolásban, száraz, hûvös, nedvességtôl 
védett helyen.

felhAsználhAtó
Az elôírt tárolás mellett a gyártástól számított 9 hónapig.

eGyéb információk
A papírzsákot csak akkor tegyük a papírhulladék 
gyûjtôbe, ha az teljesen üres és nem tartalmaz 
anyagmaradványokat. A megkeményedett termék
maradványokat az építôipari hulladékgyûjtôben 
helyezzük el. A nem teljesen megkötött termékhulladékot 
a veszélyes anyagok összegyûjtésére kijelölt helyen kell 
leadni.
A Thomsit DH Maxi aljzatkiegyenlítô csak a 
termékismertetôben feltüntetett területeken használható 
fel. A termékparamétereket gyakorlati tapasztalataink 
illetve mérési eredményeink alapján adtuk meg.

Elsô típusvizsgálati Jegyzôkönyv száma:
RI11.11.383

Alkalmazástechnikai tanácsadás:
Tel.: 30/9192938

 

Irritatív

MSZ EN 13813 
CT-C30-F7-B2,0

Polimerrel módosított cementtartalmú padozati  
anyag épületen belüli felhasználásra

rs 88
Javító és simító habarcs
Mélyedések	és	egyenetlenségek	kiegyenlítésére	alkalmas	0,5–100	mm	
vastagságban	–	egy	munkamenetben

Jellemzôi

•	 rendkívül	gyorsan	szárad
•	 vízszintes	és	függôleges	felületre
•	 betonlépcsô	javítására	is	alkalmas
•	 beltérben,	szívó-	és	nem	szívó	felületre
•	 padlófûtés	esetén	is	alkalmazható
•	 feszültségszegény

AlkAlmAzási terület
A Thomsit RS 88 univerzális, beltéri, gyorskötô, ja ví
tó és simító anyag, amely egy rétegben 0,5  –100 mm 
vastagságban alkalmazható – szívó és nem szívó felü
let egyenetlenségeinek megszüntetésére. Külö nösen 
ajánlott betonlépcsôk és feljárók javítására (kitörések 
pótlása, mélyedések kitöltése, finom si mí tás). Nem 
alkalmas teljes felületû glettelésre, vala mint önálló 
járófelület kialakítására. Székgörgô igény bevételnek 
ellenáll, padlófûtés esetén is alkalmazható. Kazein 
mentes, mérettartó, feszül t  ség szegény.

A felület elôkészítése
Az aljzatnak tisztának, tartósan száraznak, repedés
tôl valamint tapadást gátló anyagoktól mentesnek 
kell lennie.

Betonaljzat és cementesztrich esetén: A laza, puha 
részeket csiszolással kell eltávolítani. Porelszívás után 
a felületet a megfelelô arányban hígított Thomsit  
R 777 diszperziós vagy az R 766 multifunkciós ala
pozóval kezeljük elô a jobb tapadás érdekében.

A gipszesztrich alapozását – az adalékszemcsékig 
történô lecsiszolás és porel szí vás után – a vízzel 1:4 
arányban hígított R 766 multifunkciós alapozóval 
végezzük el. Az alapozó szá radási ideje ebben az 
esetben min. 2 óra!

Tömör, nem nedvszívó aljzat esetén: Ragasztóval szeny
nyezett aljzat vagy meglévô kerámiaburkolat stb. ala
pozására a Thomsit R 790 töltôanyaggal dúsított 2K 
alapozót, vagy a vízzel 1:1 arányban hígított Thomsit 

R 766 multifunkciós alapozót javasoljuk. Száradási 
idô kb. 2  3 óra. Alapozás elôtt feltétlenül végezzük 
el a felület tisztítását: ragasztóval szennyezett aljzat 
esetén csiszolással távolítsuk el a lazán tapadó, puha 
ragasztómaradványokat és a port szívjuk fel; járólap 
esetében intenzív alaptisztítás szükséges, megfelelô zsír
oldó folyadék (pl. denaturált szesz) segítségével (utána 
kétszer mossuk át a tiszta felületet és hagyjuk száradni). 
Alapozásra kiválóan alkalmas még a Thomsit R 755 
epoxi alapozó is (egy réteg + homokszórás).

felhordás
A javító és simító habarcs elkészítésekor az elôírt 
vízmennyiséghez (5,5–6,5 liter) 25 kg (1 zsák) 
poranyagot adagolunk folyamatosan, miközben 
elektromos keverôgéppel (max. 600 ford./perc) 
csomómentesre keverjük (2–3 perc).

 5,5 liter vízzel bekeverve állékony, sûrû ha bar csot 
kapunk, amely lyukak és nagyobb mé lye dé sek kitölté
sére, valamint lépcsôk és feljárók ja ví tására alkalmas. 
A bekevert RS 88 kb. 15 per c  ig vág ható, formázható, 
alakítható és a felülete − víz permet segítségével − 
tökéletesen simára glet  telhetô.



20
14

. 
fe

br
uá

r

2322 Minôség a Mestereknek

se 93
rapid esztrich-cement
Cementtartalmú	koncentrátum	gyorsesztrich	készítéséhez	20–80	mm	
rétegvastagságban	–	egy	munkamenetben.

Jellemzôi

•	 gyorsan	burkolható

•	 nagyszilárdságú

•	 kül-	és	beltéri	alkalmazásra

•	 ideális	gletteléshez

AlkAlmAzási terület
Cementtartalmú koncentrátum gyorsesztrich 
készítéséhez 20–80 mm rétegvastagságban – egy 
munkamenetben. Az Thomsit SE 93 esztrichcementbôl 
– esztrich homokkal és vízzel keverve – kötött vagy 
úsztatott esztrich is készülhet – megfelelô vas tag ság
ban. Gyorsan burkolható, mérettartó, kül és beltérben 
is alkalmazható, pumpával is felhord ható.

A felület elôkészítése
Az aljzatnak tisztának, tartósan száraznak, 
repedéstôl valamint tapadást gátló anyagoktól 
mentesnek kell lennie. A fogadó felület 
alapozásához válassza a megfelelô Thomsit 
alapozót – a szívóképesség függvényében.

felhordás
Az esztrichcement bekeveréséhez célszerû egy 
erre a célra alkalmas keverôgépet használni.  
Az elôírt szilárdsági értéknek megfelelôen a 
Thomsit SE 93at 1:4 vagy 1:5 arányba kell 
esztrich  homokkal (egyenletes szemeloszlású, 0–8 
mm szemcseméret) bekeverni.

Adagolás és bekeverés 200 literes keve rô-
ben:
2 zsák Thomsit SE 93 + 200–250 kg esztrich 
homok + kb. 18 liter víz. A habarcs sûrûségét 
a földnedves és a plasztikus közé kell beállítani, 
amelynél figyelembe kell venni a homok nedves ség
tar tal mát. Nagyobb felület elkészítésekor egyszerre 
csak annyi anyagot keverjen be, amennyi  
30 percen belül felhasználható. Ha a kötés már 

meg kez dôdött, nem lehet újra átkeverni. Nem 
szabad a Thomsit SE 93hoz vízen és homokon 
kívül más adalék szert vagy cementet keverni.

A kötés és a szilárdulás üteme (burkolhatóság) a 
környezeti tényezôktôl erôsen függ, ezért kétséges 
esetben – a burkolás megkezdése elôtt – célszerû az 
elkészített esztrich nedvességtartalmát ellenôrizni. 
A túl gyors száradás káros követ kezményei miatt 
az aljzatot a napsugárzástól és a huzattól óvni 
kell. 

fontos tudnivAlók
A Thomsit SE 93 Rapid esztrichcement alkal ma zá sa 
+10°C és +30°C közötti aljzat és léghômérséklet 
esetén javasolt. Felhasználáskor a poranyagokra 
illetve a cementhabarcsokra vonatkozó elôírásokat 
be kell tartani. Az aljzat kiegyenlítô elkészítéskor 
(víz adagolás) lúgossá válik, ezért bôrre és szem
be kerülésétôl óvakodjunk. Ha ez mégis meg tör
tén ne, alaposan mossuk meg az érintett testrészt. 
Szükség esetén hívjunk orvost. A szerszámról a friss 
esztrich vízzel lemosható, a meg kötött anyag csak 
mechanikai úton távolítható el.

 A 6–6,5 liter vízzel bekevert massza folyóssá vá lik, 
amely így aljzatok felületi simítására  alkal mas.

Részmennyiség bekeverésekor arányosan kell csök 
kenteni a vízmennyiséget. 10 mm feletti réteg vas tag
ság esetén a bekevert masszához 30% – 4  mmnél 
kisebb szemcsenagyságú – kvarchomok  kever hetô 
(7,5 kg/25 kg javító habarcs).

fontos tudnivAlók
A Thomsit RS 88 javító és simító habarcs alkal
mazása +10°C és +30°C közötti aljzat és lég
hômérséklet esetén javasolt. A kötés és a szilár
dulás üteme a környezeti tényezôktôl erôsen függ. 
A túl gyors száradás káros következményei miatt 
a glettelt felületet óvni kell a direkt napsugárzástól 
és a huzattól.

Felhasználáskor a poranyagokra illetve a cement
habarcsokra vonatkozó elôírásokat be kell tartani. 
A habarcs elkészítéskor (vízadagolás) lúgossá 
válik, ezért bôrre és szembe kerülésétôl óva kod
junk. Ha ez mégis megtörténne, alaposan mossuk 
meg az érintett testrészt. Szükség esetén hívjunk 
orvost. A szerszámokról a friss habarcs vízzel 
lemosható, a megkötött habarcs csak mechanikai 
úton távolítható el.

mûszAki AdAtok
Összetétel:		 	hidraulikus	kötôanyagokat,	kvarchomokot,	

ásványi	töltôanyagot,	speciális	mûanyag	
pordiszperziót	tartalmaz

Szine:	 szürke

Sûrûség:		 kb.	1400	kg/m3

Anyagszükséglet:	 1,5	kg	poranyag/m2/mm

Keverési	arány:	 	5,5	liter	víz	25	kg	poranyaghoz	(réskitöltéshez)	
6–6,5	liter	víz	25	kg	poranyaghoz	(simításhoz)

Kötési	idô	kezdete:	 kb.	15	perc

Kötési	idô	vége:	 	kb.	30	perc	(ami	után	az	aljzatkiegyenlítés	
megkezdhetô)

Járható:	 30–60	perc	elteltével	

Burkolható:	 kb.	24	óra	múlva

A	fenti	adatok	átlagos	idôjárási	viszonyokra	(+23°C	és	50%	relatív	
páratartalom)	vonatkoznak.	Alacsonyabb	hômérséklet,	illetve	
magasabb	páratartalom	esetén	a	kötési	idô	megnôhet.

Henkel Magyarország Kft.
Ragasztás Technológiák Üzletág 
H1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.
H1519 Budapest, Pf. 429. 
Tel.: (+361) 3725555 • Fax: (+361) 2091543

kiszerelés
25 kg papírzsákban.

tárolás
Eredeti, jól zárt csomagolásban, hûvös, száraz, 
nedvességtôl védett helyen.

felhAsználhAtó
Az elôírt tárolás mellett a gyártástól számított 6 
hó  nap ig.

hullAdék meGsemmisítése
A papírzsákot csak akkor tegyük a papírhulladék 
gyûjtôbe, ha az teljesen üres és nem tartalmaz 
anyagmaradványokat. A megkeményedett termék
maradványokat az építôipari hulladékgyûjtôben 
helyezzük el. A maradék anyagot nem szabad 
talajba, természetes vizekbe és csatornába juttatni.

A Thomsit RS 88 Javító és simító habarcs csak a 
termékismertetôben feltüntetett területeken hasz nál
ható fel. A termékparamétereket gyakorlati ta pasz
talataink illetve mérési eredményeink alapján 
adtuk meg.

Elsô Típusvizsgálati Jegyzôkönyv száma: 
RI11.11.383

Alkalmazástechnikai tanácsadás:
Tel.: 30/9192–938

MSZ EN 13813 
CT-C30-F10

Polimerrel módosított cementtartalmú padozati  
anyag épületen belüli felhasználásra

Irritatív
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mûszAki AdAtok
Összetétel:	 	speciális	cementkeverék,	válogatott	adalékokkal	

dúsítva

Sûrûség:		 kb.	1300	kg/m3

Keverési	arány:	
	 1:4	arányban:	25	kg	SE	93	:	100	kg	kvarc	homok	
	 1:5	arányban:	25	kg	SE	93	:	125	kg	kvarc	homok

Anyagszükséglet:	 	kb.	3,7	kg	SE	93	/m2	/10	mm		
(1:4	keverési	arány)	
kb.	3	kg	SE	93	/m2	/10	mm		
(1:5	keverési	arány)

Bedolgozhatóság:		 kb.	25–30	perc

A	kötés	kezdete:	 45–90	perc

A	kötési	idô	vége:	 50–100	perc

Járható:		 kb.	2,5	óra	múlva

Burkolható:		 kb.	24	óra	múlva

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

kiszerelés
25 kg papírzsákban.

tárolás
Eredeti, jól zárt csomagolásban, száraz, hûvös, 
ned vességtôl védett helyen.

felhAsználhAtó
Az elôírt tárolás mellett a gyártástól számított 6 
hónapig.

eGyéb információk
A papírzsákot csak akkor tegyük a papírhulladék 
gyûjtôbe, ha az teljesen üres és nem tartalmaz 
anyagmaradványokat. A megkeményedett termék
maradványokat az építôipari hulladék gyûjtôben 
helyezzük el. A maradék anyagot nem szabad 
talajba, természetes vizekbe és csator ná ba juttatni.

A Thomsit SE 93 Rapid esztrichcement csak 
a termékismertetôben feltüntetett területeken 
használható fel. A termékparamétereket gyakorlati 
tapasztalataink illetve mérési eredményeink 
alapján adtuk meg.

Alkalmazástechnikai tanácsadás:
Tel.: 30/9192–938

Henkel Magyarország Kft.
Ragasztás Technológiák Üzletág 
H1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.
H1519 Budapest, Pf. 429. 
Tel.: (+361) 3725555 • Fax: (+361) 2091543

ff 69
flex-finish simítómassza
Padló-	és	falfelületek	max.	1	mm-es	egyenetlenségeinek	elsimítására

Jellemzôi

•	 oldószermentes

•	 rendkívül	rugalmas

•	 felhasználásra	kész

•	 székgörgô	igénybevételnek	ellenáll

•	 padlófûtés	esetén	is	alkalmazható

AlkAlmAzási terület

A Thomsit FF 69 simítómassza oldószermentes, 
felhasználásra kész speciális termék, amely 
padló és falfelületek max. 1 mm-es egyenet-
len ségeinek elsimítására használható. Alkalmas 
lágyítószer vándorlás megakadályozására 
is, pl. faforgács lapra fektetett PVCburkolatok ese
tén. Lefedi a ragasztómaradványokat (a bitumen 
és szulfidtartalmú ragasztóanyagok kivételével), 
valamint a lágy burkolatok (pl. PVCpadló) 
nyomott mintáit – meglévô PVCburkolatra 
ragasztás esetén.

A Thomsit FF 69re csak Thomsit diszperziós 
ragasztóval szabad ragasztani.

Figyelem! Nem alkalmazható bitumenes aljzatra, 
régi textil, ill. tûnemezelt burkolatokra. Önálló 
járó felületként sem alkalmazható. 

A felület elôkészítése

A Thomsit FF 69 simítómassza alkalmazása esetén 
általában nincs szükség elôkenésre. A meglévô, jól 
tapadó és tartósan száraz burkolatot glettelés elôtt 
a az erre a célra alkalmas tisztítóval tisztítsuk meg! 

Alápincézetlen aljzatok esetében elôfeltétel a 
nedvesség elleni szigetelés.

felhordás
A Thomsit FF 69 simítómasszának régi burkolatokra 
történô alkalmazása elôtt elôször a burkolatok 
széleit és végeit javasoljuk a simítómasszával 
átsimítani, majd rövid ideig száradni hagyni.

A Thomsit FF 69 simítómasszát B3 fogazású 
kenôlappal, munkaszélességben javasoljuk felvinni, 
majd glett vassal vagy más megfelelô eszközzel 
elsimí tani. Az 1–2 mm rétegvastagság többszöri 
felhordással érhetô el. Az új réteg az elôzô réteg 
járható sá gának elérése után (kb. 6 óra) vihetô fel. 
A glettvas okozta sorját legkönnyebben közvetlenül 
a járhatóság beállta után lehet eltávolítani – csiszoló
vászonnal.

fontos tudnivAlók
A Thomsit FF 69 simítómasszát nem szabad 
összekeverni más kiegyenlítô anyaggal vagy ada
lékkal, sem felhordani rá egyéb aljzatkiegyenlítôt! 
Ha hosszabb tárolás következtében a terméken 
bôr képzôdne, akkor azt el kell távolítani (nem 
belekeverni!) Nem szabad a szennyvízhálózatba 
önteni! A terméket a fagytól védeni kell!

Irritatív
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Henkel Magyarország Kft.
Ragasztás Technológiák Üzletág 
H1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.
H1519 Budapest, Pf. 429. 
Tel.: (+361) 3725555 • Fax: (+361) 2091543

r 726
Gyors javítógyanta
Aljzatrepedések,	fugák	és	széles	hézagok	szilárd	és	tartós	lezárására	

Jellemzôi

•	 gyorsan	köt

•	 nagy	ragasztási	szilárdsággal	bír

•	 spatulyázható

•	 fémprofilok	rögzítésére	is	alkalmas

AlkAlmAzási terület

Gyorsan szilárduló javítógyanta fugák és aljzat
repedések tartós lezárására. Alkalmas fémprofil 
és tüskés léc ragasztására is. Vékony repedések 
és szûk fugák lezárásához a Thomsit R 727 epoxi 
kiöntôgyantát célszerû alkalmazni.

A felület elôkészítése

A ragasztandó (javítandó) felület legyen szilárd, 
száraz, por és zsírmentes. A repedéseket sarok
csiszolóval ki kell szélesíteni. Célszerû – a repe dé sek 
re merôlegesen – több helyen bevágni az aljzatot 
és oda hullámos fém összekötôt (acélszöget) 
elhelyezni. 

AlkAlmAzás

A javítógyanta két komponensbôl, a fémdobozban 
lévô gyantából és a tubusba töltött edzôbôl áll. 
Nyomja a teljes tubus tartalmát a fémdobozba 
és alaposan keverje össze a két komponenst  
(min. 1 perc). Spatulya segítségével töltse ki a 
réseket, a felesleget pedig távolítsa el a felületrôl.  
Az aljzatkiegyenlítô tökéletes tapadása érdekében 
a – frissen kezelt – felületet szórja meg kvarc
homokkal (0,3–0,7 mm szemcseméret). Fémprofil 
és tüskés léc felragasztásához spatulyával vigye 
fel a Thomsit R 726 javítógyantát a kijelölt helyre. 
Illessze az elemeket a helyükre és ideiglenesen 
rögzítse azokat a teljes kötésig, ha szükséges.

fontos tudnivAlók

A javítási munkákat csak 75% relatív páratartalom 
alatt, valamint +15°C aljzathômérséklet felett lehet 
megkezdeni. A doboz falára feltapadt anyagot 
ne használja fel. A szerszámról a friss gyanta
maradvány denaturált szesszel eltávolítható. A kötési 
és fazék idôk a környezeti tényezôktôl (hômérséklet, 
páratartalom) erôsen függnek.

Biztonsági adatok:

A komponens: Belélegezve ártalmas. Szem és 
bôrizgató hatású. Csak jól szellôztetett helyen 
használható. Megfelelô védôkesztyût kell viselni.

B komponens: Irritatív. Tüzet okozhat. Szemizgató 
hatású. Bôrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat. 
Ha szembejut, bô vízzel azonnal ki kell mosni, és 
orvoshoz kell fordulni. Megfelelô védôruházatot, 
védôkesztyût és szem/arcvédôt kell viselni.

Bôvebb biztonsági információkat a termékcimkén 
talál!

mûszAki AdAtok
Összetétel:	 	sztirol-akrilát	alapú,	szerves-	és	

szervetlen	adalékokat	tartalmazó,	
felhasználásra	kész	vizes	diszperzió

Szín:	 szürkés-fehér

Állaga:	 pasztaszerû

Sûrûség:	 1,25	kg/l

Járható:	 kb.	4-6	óra	után

Burkolható:	 	kb.	24	órával	az	utolsó	réteg	
felvitele	után

A	termék	kötés	utáni	
hôállósága:	 	megfelelô,	padlófûtés	esetén	is	

alkalmazható

Anyagszükséglet:	
	 Felvitt	rétegek	száma	 össz.	szükséglet/m2

	 Meglévô	sima	
	 burkolaton:	 1	 0,4–0,6	kg	
	 Nyomott	mintázatú	
	 burkolaton:	 2	 0,6–0,8	kg	
	 Egyéb	aljzaton:	 1	 kb.	1,3	kg

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

kiszerelés
20 kg mûanyag vödörben.

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 
anyag maradványokat. 

A Thomsit FF 69 simítómassza csak a ter mék
ismertetôben feltüntetett területeken használ ható fel. 
A termékparamétereket gyakorlati tapasz talataink 
illetve mérési eredményeink alapján adtuk meg. 
A munkakörülmények sokfélesége miatt, a munka 
megkezdése elôtt célszerû az anyagot kipróbálni. 
A burkolóanyaggyártók használatra vonatkozó 
utasításait mindenkor vegyék figyelembe!

Alkalmazástechnikai tanácsadás:
Tel.: 30/9192–938
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mûszAki AdAtok
Összetétel:		 	oldószermentes,	sztirol	és	benzoil-

peroxid	tartalmú,	epoxigyanta,	amely	
két	komponensbôl	–	gyantából	és	
térhálósítóból	(edzô)	áll

	 A	komponens	 B	komponens	
Szín:	 beige	 fehér

Állag:	 pasztaszerû	 pasztaszerû

Bekeverési	arány	(A	:	B):	 100	:	2	(súlyarány)

Kiadósság:	 	-	a	repedés	szélességétôl	és		
mélységétôl	függ,	
-	80–100	g/folyóméter	(fémprofil		
ragasz	tás).

Fazék	idô:	 kb.	10–15	perc

Kiegyenlíthetô:	 kb.	1	óra	elteltével

Hôállóság:		
			kötés	után:	 +50°C		
			szállításkor,	tárolásnál:	 -20°C	–	+50°C			
	 (Padlófûtés	esetén	is	alkalmazható)

A	fenti	adatok	átlagos	 idôjárási	viszonyokra	(+23°C	és	55%	relatív	
páratartalom)	vonatkoznak.

kiszerelés
	1,02 kg fémdobozban. 

tárolás
Eredeti göngyölegben, -20°C –	 +50°C közötti 
hômérsékleten, száraz helyen.

felhAsználhAtó
Az elôírt tárolás mellett a gyártástól számított 12 
hónapig.

eGyéb információk
A ragasztómaradványt nem szabad a szennyvíz
hálózatba és természetes vizekbe juttatni!  
A gön gyöleget csak akkor tegye a hulladék 
gyûjtôbe, ha az teljesen üres és nem tartalmaz 
anyagmaradványokat. A munka körülmények és az 
anyagok sokfélesége miatt, a munka meg kezdése 
elôtt célszerû próbaragasztást végezni.

Alkalmazástechnikai tanácsadás:
Tel.: 30/9192–938

Henkel Magyarország Kft.
Ragasztás Technológiák Üzletág 
H1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.
H1519 Budapest, Pf. 429. 
Tel.: (+361) 3725555 • Fax: (+361) 2091543

r 727
epoxi kiöntôgyanta
Epoxi	kiöntôgyanta,	ásványi-	és	bitumenes	aljzatban	lévô	vékony	repedések	
és	szûk	hézagok	szilárd	és	tartós	lezárására

Jellemzôi

•	 jól	folyik

•	 gyorsan	köt

•	 	jó	behatoló	képesség

•	 erôs	ragasztási	szilárdsággal	bír

AlkAlmAzási terület

Speciális, oldószermentes, kétkomponensû 
kiöntôgyanta, amely vékony és szûk fugák és repe
dések tartós lezárására szolgál ásványi és bitumenes 
aljzatok esetében. Vastag repedések és széles fugák 
lezárásához a Thomsit R 726 kiöntôgyantát ajánljuk 
alkalmazni.

A felület elôkészítése

A ragasztandó (javítandó) felület legyen szilárd, 
száraz, por és zsírmentes. A repedéseket sarokcsi
szolóval ki kell szélesíteni. Célszerû  a repedésekre 
merôlegesen több helyen bevágni az aljzatot és oda 
hullámos fém összekötôt (acélszöget) elhelyezni.  

AlkAlmAzás

A fémedény mindkét komponenst bekeverési arányban 
tartalmazza. A duplafedelû tetôbôl – a felsô mûanyag 
dugót és az alsó lemezfeneket átlukasztva – az edzôt 
(térhálósító) folyassa bele az alsó részben lévô gyan
tába. Alaposan keverje össze a két komponenst (min. 
1 perc). Öntse az epoxigyantát a résekbe, amíg sima, 
egyenletes felületet nem kap. Az aljzatkiegyenlítô 
tökéletes tapadása érdekében a  frissen kezelt  felü
letet szórja meg kvarchomokkal (0,3–0,7 mm szemcse 
méret). Az így felújított felület kiegyenlítését legkoráb
ban 1 óra múlva lehet megkezdeni.

fontos tudnivAlók

A javítási munkákat csak 75% relatív páratartalom 
alatt, valamint +15°C aljzathômérséklet felett lehet 
megkezdeni. A doboz falára feltapadt anyagot ne 
használja fel. A szerszámról a friss gyantamarad
vány denaturált szesszel  eltávolítható. A kötési és 
fazék idôk a környezeti tényezôktôl (hômérséklet, 
páratartalom) erôsen függnek.

biztonsáGi AdAtok

A komponens: Irritatív. Szem és bôrizgató hatású. 
Bôrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat. Ha 
szembe jut, bô vízzel azonnal ki kell mosni és 
orvoshoz fordulni. Megfelelô védôkesztyût kell 
viselni. Csak jó szellôztetett helyen használható.
B komponens: Maró. Belélegezve és bôrrel érintkezve 
ártalmas. Ha szembe jut, bô vízzel azonnal ki kell 
mosni, baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost 
kell hívni. Ha lehetséges a címkét meg kell mutatni. 
Megfelelô védôruházatot, védôkesztyût és szem/
arcvédôt kell viselni.

Ártalmas Égést	tápláló,	
oxidáló
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Henkel Magyarország Kft.
Ragasztás Technológiák Üzletág 
H1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.
H1519 Budapest, Pf. 429. 
Tel.: (+361) 3725555 • Fax: (+361) 2091543

mûszAki AdAtok
Összetétel:		 	oldószermentes	epoxigyanta,	amely	

két	komponensbôl	–	gyantából	és	
térhálósítóból	(edzô)	áll.

	 A	komponens	 B	komponens

Szín:	 vörös	 világossárga

Állag:	 sûrûn	folyós	 hígan	folyós

Bekeverési	arány	(A	:	B):	 7	:	1	(súlyarány)

Kiadósság:	 a	repedés	szélességétôl		
	 és	mélységétôl	függ.

Fazék	idô:	 kb.	10	–15	perc

Kiegyenlíthetô:	 kb.	1	óra	elteltével

Hôállóság:		
									kötés	után	 +50oC	(padlófûtés	esetén		
	 is	alkalmazható)

									szállításkor,	tárolásnál	 20oC	–	+50oC

A	fenti	adatok	átlagos	idôjárási	viszonyokra	(+23°C	és	55%	relatív	pára-
tartalom)	vonatkoznak.

kiszerelés
1 kg fémdobozban

tárolás
Eredeti göngyölegben, 20oC – +50oC közötti hômér
sékleten, száraz helyen.

felhAsználhAtó
Az elôírt tárolás mellett a gyártástól számított  
12 hónapig.

eGyéb információk
A ragasztómaradványt nem szabad a szennyvízhá
lózatba és természetes vizekbe juttatni! A göngyö
leget csak akkor tegye a hulladék gyûjtôbe, ha az 
teljesen üres és nem tartalmaz anyagmaradványokat. 
A munkakörülmények és az anyagok sokfélesége mi
att, a munka megkezdése elôtt célszerû próbaragasz
tást végezni.

Alkalmazástechnikai tanácsadás:
Tel.: 30/9192–938

Maró Környezeti	veszélyIrritatív

uk 400
diszperziós Pvc- és szônyegragasztó
PVC-	és	szônyegpadló	ragasztására,	nedvszívó	aljzatra

Jellemzôi

•	 jó	kezdeti	tapadás,	rugalmas
•	 a	leragasztott	textilburkolat	tisztítógéppel	tisztítható
•	 „félkontakt”	módon	is	ragaszt
•	 szerves	oldószert	nem	tartalmaz	
•	 padlófûtés	esetén	is	alkalmazható

AlkAlmAzási terület
Habosított és „action back” hátoldalú textilburkolatok, 
heterogén és homogén PVClapok és tekercsek, 
valamint egyéb textilhátoldalú burkolatok nedvszívó 
aljzatra (pl. glettelt betonpadló, cement és anhidrit
esztrich) történô ragasztására alkalmas. Székgörgô 
igénybevételének ellenáll.

A rendkívül rideg, valamint poliuretán hátoldalú 
textilburkolatok ragasztására a Thomsit K 188 E 
ragasztót ajánljuk.

A felület elôkészítése
Az aljzat legyen tiszta, tartósan száraz, repedéstôl 
valamint tapadást gátló anyagoktól mentes, megfelelô 
húzó és nyomószilárdságú. Az esetlegesen meglévô 
ragasztómaradványokat a munka megkezdése elôtt – 
lehetôleg – el kell róla távolítani. 

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 elôkészítésével kapcsolatos teendôk a Thomsit 
aljzatkiegyenlítôk mûszaki adatlapjában találhatók. 
A kiegyenlített aljzat burkolhatósági idejére 
vonatkozó elôírásokat figyelembe kell venni a 
ragasztás megkezdése elôtt!

felhordás
Textilburkolat ragasztása:
A hátoldal szerkezetétôl függôen a ragasztót B1 
vagy B2 fogazású kenôlappal egyenletesen hordjuk 
fel az aljzatra. Páraáteresztô burkolat esetén 5–20 

perc (tömör, párazáró burkolat esetén kb. 15 perc) 
szellôzési idô elteltével a textil burkolatot a még nedves 
ragasztóágyba fektetjük és alaposan bedörzsöljük. 

PVC-burkolat ragasztása:
A burkolatot a ragasztás elôtt 24 órával klima
tizálni és kiteríteni szükséges. A ragasztót A2 (A3)
fogazású kenôlappal egyenletesen hordjuk fel az 
aljzatra. 10–15 perc szellôzési idô után a bur
kolatot a még nedves ragasztóágyba fektetjük és 
jól bedörzsöljük, majd áthengerezzük. Ügyeljünk 
arra, hogy légbuborék ne maradjon alatta! 
A PVC burkolat hegesztését legkorábban 24 órával 
a ragasztás után lehet megkezdeni. A Thomsit UK 
400 ,,Félkontakt" módon is ragaszt: A szellôzési idôt 
követôen, fektessük a burkolatot a ragasztóágyba 
és alaposan dörzsöljük bele, úgy hogy a burkolat 
hátoldalára megfelelô mennyiségû ragasztóanyag 
kerüljön. A felpöndörödô  ragasztós széleket és 
végeket nem kell újból és újból a ragasztóágyba 
préselni. Folytatni kell a burkolást, majd kb. 30 perc 
elteltével a még levegôben lévô burkolatrészeket 
ismételten nyomjuk a ragasztóágyba és hengerezzük 
át. A burkolat kontakt módon (kétoldalas ragasztás) 
és erôsen rögzít!
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k 168
speciális Pvc- és szônyegragasztó

PVC-burkolat	és	padlószônyeg	biztonságos	ragasztására,	nedvszívó	aljzatra

Jellemzôi

•	 jó	kezdeti	tapadás
•	 „félkontakt”	módon	is	ragaszt
•	 rugalmas
•	 könnyen	felhordható

AlkAlmAzási terület
Oldószermentes, diszperziós ragasztó homogén és 
heterogén PVCburkolat, rugalmas vinil és kvarc
vinil lapok, textilburkolat ragasztására – nedvszívó 
aljzatra. Padófûtés esetén is alkalmazható. 
Különösen javasolt sprôd, feszültséggel teli burkolat 
alá, amikor a burkolat végek és szélek – standard 
PVCragasztóval ragasztva – többszöri lenyomásra 
sem tapadnak meg az aljzaton.

A felület elôkészítése
Az aljzat legyen tiszta, tartósan száraz, repedéstôl 
valamint tapadást gátló anyagoktól mentes, megfelelô 
húzó és nyomószilárdságú. Az esetlegesen meglévô 
ragasztómaradványokat a munka megkezdése elôtt – 
lehetôleg – el kell róla távolítani. 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 elôkészítésével kapcsolatos teendôk a Thomsit 
aljzatkiegyenlítôk mûszaki adatlapjában találhatók.
A kiegyenlített aljzat burkolhatósági idejére vonatkozó 
elôírásokat figyelembe kell venni a ragasztás megkezdése 
elôtt!

felhordás
A burkolatot a ragasztás elôtt 24 órával klimatizálni 
és kiteríteni szükséges. A ragasztót alaposan 
keverjük át, majd A2 (A3) fogazású (PVC esetén) 
vagy B1 fogazású kenôlappal (textilburkolat 
esetén) egyenletesen hordjuk fel az aljzatra. Kb. 
510 perc szellôzési idô után a burkolatot a még 
nedves ragasztóágyba fektetjük, jól bedörzsöljük és 
áthengerezzük. Ügyeljünk arra, hogy légbuborék ne 

maradjon alatta! Sprôd, feszültséggel teli burkolatok 
esetében, ha csökkenteni akarjuk a nyitott idôt vagy 
javítani a kezdeti tapadást, célszerû a burkolatot – a 
szellôzési idôt követôen – a ragasztóágyba nyomni, 
majd azonnal visszahúzni. A Thomsit K 168 
„félkontakt” módon is ragaszt: A szellôzési idôt 
követôen, fektessük a burkolatot a  ragasztóágyba és 
alaposan dörzsöljük bele, hogy a burkolat hátoldalára 
megfelelô mennyiségû ragasztóanyag kerüljön.  
A felpöndörödô – ragasztós – széleket és végeket nem 
kell újból és újból a ragasztóágyba préselni. Folytatni 
kell a burkolást, majd kb. 2025 perc elteltével a még 
levegôben lévô burkolatrészeket ismételten nyomjuk 
a  ragasztóágyba és hengerezzük át. A burkolat 
kontakt módon (kétoldalas felhordás) és erôsen 
rögzít! Amennyiben nem jutott elegendô ragasztó a 
burkolat végekre és szélekre, kenjük át azokat A1 
vagy A4 kenôlapáttal (ragasztó mennyiség növelése) 
és kb. 2025 perc várakozási idô után nyomjuk bele 
ismételten a ragasztóágyba!

fontos tudnivAlók
Alkalmazható: +15°C felett és 75% relatív páratartalom 
alatt. Ha a ragasztó tetején bôrösödés keletkezik, 
távolítsuk el, ne keverjük bele a ragasztóba. A friss 

Henkel Magyarország Kft.
Ragasztás Technológiák Üzletág 
H1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.
H1519 Budapest, Pf. 429. 
Tel.: (+361) 3725555 • Fax: (+361) 2091543

fontos tudnivAlók
Ne végezzünk burkolást +15°C alatt és 75% relatív 
páratartalom felett. 

Amennyiben a tárolás következtében a ragasztó 
felületén hártya képzôdne, úgy azt a felhasználás elôtt 
el kell távolítani!

A megbontott kannát gondosan vissza kell zárni!
A friss ragasztófoltok nedves ruhával azonnal 
eltávolíthatók a burkolatról, a szerszámok vízzel 
tisztíthatók.
A ragasztóanyagot a fagytól óvni kell!

mûszAki AdAtok
Összetétel:	 	ragasztást	erôsítô,	szerves	és	

szervetlen	adalék	anyagokat	
tartalmazó,	poliakrilát	vizes	diszperzió

Szín:	 krémfehér

Állag:	 pasztaszerû

Szárazanyag-tartalom:	 64	+/–	2%

Szellôzési	idô:	 5–15	perc

Nyitott	idô:	 20–25	perc

Terhelhetô:	 kb.	24	óra	elteltével

Kötési	idô		
(végsô	szilárdság	elérése):	 kb.	72	óra

Hôállóság:	
-	 szállításkor,	tárolásnál:	 +5°C		–	+50°C		(fagyveszélyes)	
-	 kötés	után:	 	max.	+50°C		(padlófûtés	esetén	is	

alkalmazható)

Vízállóság:	 	a	leragasztott	textilburkolat	
tisztítógéppel	tisztítható

Anyagszükséglet:	 	

	 B1	fogazású	kenôlappal		 kb.	400	g/m2	
	 B2	fogazású	kenôlappal		 kb.	550	g/m2	
	 A3	fogazású	kenôlappal		 kb.	300	g/m2

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

	 	 Fogköz	mélység	 1,50	mm
	 A3	 Fogköz	szélesség	 1,60	mm
	 	 Fogtetô	szélesség	 0,40	mm

	 	 Fogköz	mélység	 2,00	mm
	 B1	 Fogköz	szélesség	 2,40	mm
	 	 Fogtetô	szélesség	 2,60	mm

	 	 Fogköz	mélység	 2,55	mm
	 B2	 Fogköz	szélesség	 3,00	mm
	 	 Fogtetô	szélesség	 2,00	mm

kiszerelés
1 kg, 3 kg, 7 kg, 14 kg és 35 kg mûanyag 
vödörben.

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 
gyûjtô be, ha az teljesen üres és nem tartalmaz 
anyagmaradványokat. 

A Thomsit UK 400 diszperziós ragasztó csak a 
ter mék ismertetôben feltüntetett területeken hasz nál
ha tó fel. A termékparamétereket gyakorlati tapasz
talataink illetve mérési eredményeink alapján 
adtuk meg. A munkakörülmények sokfé le sége miatt, 
a munka megkezdése elôtt célszerû próbara gasz
tást végezni. Ügyeljünk arra, hogy a ragasztó ne 
kerüljön a csatornahálózatba. 

A burkolóanyaggyártók használatra vonatkozó 
utasításait mindenkor vegyék figyelembe!

Alkalmazástechnikai tanácsadás:
Tel.: 30/9192–938

GyártJA
Henkel Magyarország Kft. Ragasztógyár 
2851 Környe, Üveggyár u. 10. 
Tel.: +36 34 573 905
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ragasztófoltok nedves ruhával azonnal eltávolíthatók, 
a szerszámok vízzel tisztíthatók. Használat után 
azonnal zárjuk le a vödröt és a maradékot minél 
elôbb használjuk fel.
A szellôzési és nyitott idô függ a klimatikus viszonyoktól 
és az aljzat szívóképességétôl. Alacsonyabb 
hômérséklet, illetve magasabb páratartalom eseten a 
száradási és nyitott idô megnôhet. A burkolatgyártó 
fektetésre vonatkozó utasításait be kell tartani.

mûszAki AdAtok
Összetétel:	 	Poliakrilát	alapú	vizes-diszperzió,	

ragasztási	szilárdságot	erôsítô	szerves	és	
szervetlen	adalékanyagokkal

Állag:	 pasztaszerû

Színe:	 krémfehér

Sûrûség:		 1,5	kg/l

Kiadósság:	 	
A2,	A3	kenôlappal:	 kb.	300	g/m2	
	 B1	kenôlappal:		 kb.	400	g/m2.

Szellôzési	idô:	 kb.	5	-	20	perc

Nyitott	idô:	 kb.	35	-	40	perc

Terhelhetô:	 kb.	24	óra

Teljes	kötési	idô:	 kb.	72	óra

Hôállóság:	
-	szállításkor,	tárolásnál:	+5°C	–	+50°C	(fagyveszélyes)	
-	kötés	után:	 	max.	+50°C	(padlófûtés	esetén	is	

alkalmazható)

Terhelhetô:	 kb.	24	óra	elteltével

A	fenti	adatok	átlagos	idôjárási	viszonyokra	(+23°C	és	50%	relatív	
páratartalom)	vonatkoznak.

kiszerelés
14 kg és 35 kg mûanyag vödörben.

felhAsználhAtó
Eredeti, zárt csomagolásban, hûvös, száraz, 
nedvességtôl védett helyen 12 hónapig.

eGyéb információk
Ügyeljünk arra, hogy a ragasztó ne kerüljön 
a csatornahálózatba. A ragasztó csak 
a feltüntetett területeken használható fel.  
A termékparamétereket gyakorlati tapasztalataink 
illetve mérési eredményeink alapján adtuk meg. 
A munkakörülmények sokfélesége miatt, a munka 
megkezdése elôtt célszerû próbaragasztást 
végezni!

KERMI vizsgálat száma: R184481
Alkalmazástechnikai tanácsadás:
Tel.: 30/9192–938

GyártJA
Henkel Magyarország Kft. Ragasztógyár 
2851 Környe, Üveggyár u. 10. 
Tel.: +36 34 573 905

Jellemzôi
•	 szerves	oldószert	nem	tartalmaz

•	 kontaktragasztóként	is	alkalmazható

•	 extra	ragasztási	szilárdság,	kiváló	tapadás

•	 rendkívül	kiadós	és	megbízható

•	 PVC-t	ragaszt	PVC-re

•	 székgörgô	igénybevételnek	ellenáll

•	 padlófûtés	esetén	is	alkalmazható

AlkAlmAzási terület
Kiváló minôségû, rendkívül nagy szilárdságú, vizes 
diszperzió ragasztóanyag, homogén és heterogén PVC- 
és poliolefin lapok és tekercsek ragasztásához. Max. 
2,5 mm vastag sima, csiszolt hátoldalú gumilapok 
és tekercsek (pl. Noraplan) ragasztására is alkalmas. 
Latex-, PUR-hab- és PVC hátoldalú textilburkolatot 
is ragaszt padlóra, falra és mennyezetre. Tapadó 
ragasztóként alkalmas PVC- és CV-burkolatoknak 
tömör (nem nedvszívó) aljzatra pl. PVC-burko- 
latra történô ragasztására is. Különösen javasolt  
design (LVT) PVC-lapok ragasztására - aljzatra és 
falra egyaránt. A Thomsit-Floor TF 303 és egyéb 
hangszigetelô alátétek ideális ragasztója.

A felület elôkészítése
Az aljzat legyen tiszta, tartósan száraz, repedéstôl 
valamint tapadást gátló anyagoktól mentes, megfelelô 
húzó és nyomószilárdságú. Az esetlegesen meglévô 
ragasztómaradványokat a munka megkezdése elôtt – 
lehetôleg – el kell róla távolítani. 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 elôkészítésével kapcsolatos teendôk a Thomsit 
aljzatkiegyenlítôk mûszaki adatlapjában találhatók.
A kiegyenlített aljzat burkolhatósági idejére vonatkozó 
elôírásokat figyelembe kell venni a ragasztás megkezdése 
elôtt!

felhordás
A PVC-, valamint a habosított hátoldalú textil-
burkolatok fektetése során célszerû a ragasztó fel-
hordására nagypórusú szivacshengert vagy A4 
fogazású kenôlapot használni. Az objekt kategóriába 
tartozó rugalmas burkolatok ragasztásához (homo-
gén PVC, gumi stb.) az A2, A3 vagy A4 fogazású 
kenôlapot-, textilburkolat fektetéséhez a B1 vagy 
B2 kenôlapot ajánljuk. Nedves ragasztás: Nedv-
szívó aljzat esetében a nedves ragasztás javasolt, 
vagyis 20–30 perc szellôzési idô elteltével a burkolatot 
a még nedves ragasztóágyba fektetjük, majd alaposan 
bedörzsöljük. Poliolefin- és gumiburkolatot fel-
tétlenül ezzel a módszerrel kell ragasztani. Tapadó 
ragasztás: Homogén és heterogén PVC-burkolatok-
nak nem nedvszívó aljzatra (pl. régi PVC-burko-
latra) történô fektetéséhez tapadó ragasztást alkalma-
zunk. E módszer alkalmazása eseten a ragasztót A4 
jelû kenôlapáttal egyenletesen hordjuk fel a fogadó fe-
lületre (aljzatra). Ezután várjuk meg, hogy a ragasztó-
anyag teljesen kiszellôzzön és sárgán áttetszôvé váljon. 
Az ujjpróbánál (60–90 perc elteltével) az ujjunkhoz nem 
tapadhat ragasztó. Csak ezután kezdhetô meg a burko-
lat fektetése. Kontaktragasztás: A ragasztóanyagot 

k 188 e
speciális, extra minôségû ragasztó
Valamennyi	PVC-padlóburkolat	típus	valamint	poliolefin-	és	gumiburkolat	
ragasztására
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Jellemzôi

•	 a	burkolat	és	a	rögzítô	egyszerûen	eltávolítható

•	 alkalmas	nedvszívó-	és	tömör	felületre

•	 	megakadályozza	a	modul	szônyeglapok	

elmozdulását

•	 kenôlappal	és	hengerrel	is	felhordható

AlkAlmAzási terület
A Thomsit TK 199 diszperziós rögzítô rendkívül 
kiadós, alkalmas az ideiglenesen lefektetett 
burkolatok ragasztására, egyúttal lehetôvé teszi azok 
gyors és egyszerû eltávolítását is a fogadó felületrôl. 
Ezen kívül különösen javasolt modul szônyeglapok 
fixálására és elmozdulásuk megakadályozására 
(csúszásgátlás). Nem csak nedvszívó aljzatra, 
hanem tömör felületre (meglévô burkolat stb.) 
is képes rögzíteni. Székgörgô igénybevételnek 
ellenáll, padlófûtés esetén is alkalmazható.

A felület elôkészítése
Az aljzatnak tisztának, tartósan száraznak, 
simának, repedéstôl, valamint tapadást gátló 
anyagoktól mentesnek, megfelelô húzó és 
nyomószilárdságúnak kell lennie. A betonaljzat 
(cementesztrich) felületén lévô puha részeket 
és a gyengén tapadó cement maradványokat 
csiszolással távolítsuk el, majd az aljzat 
egyenetlenségeit szüntessük meg a megfelelô 
Thomsit alapozó és aljzatkiegyenlítô segítségével. 
A gipszesztrich alapozása és kiegyenlítése csak az 
adalékszemcsékig történô lecsiszolás és porelszívás 
után kezdhetô meg. A tömör, nem nedvszívó 
aljzatról távolítsuk el a szennyezôdést a munka 
megkezdése elôtt és szükség esetén – a megfelelô 
alapozást követôen – legalább 2 mm vastagságban 
hordjunk fel rá Thomsit aljzatkiegyenlítôt (DH 
Maxi, DG). A kiegyenlített aljzat burkolhatósági 
idejére vonatkozó elôírásokat figyelembe kell venni 
a ragasztás megkezdése elôtt!

felhordás
Ragasztás (rögzítés) nedvszívó aljzatra: 
A méretre vágott burkolóanyagot kiterítjük, majd félig 
visszahajtjuk. A rögzítôt alaposan keverjük át, majd 
egyenletesen hordjuk fel az aljzatra. A felhordás 
történhet hengerrel vagy fogazott kenôlappal (A1, 
A4 – sima hátoldalú burkolat rögzítése) vagy A3 
(B1) fogazatú kenôlapáttal (textilburkolat esetén).  
Kb. 10–15 perc szellôzési idôt követôen, a 
burkolatot a még nedves rögzítôágyba fektetjük, 
jól bedörzsöljük és áthengerezzük. Ügyeljünk arra, 
hogy légbuborék ne maradjon alatta!

Párazáró burkolat rögzítése tömör felületre 
a tapadó rögzítés módszerével történjen. Ebben az 
esetben a fogadó felületre felhordott rögzítôt – a 
felhordott mennyiség és a klimatikus körülmények 
függvényében – 60–90 percig szellôztetjük.  
A burkolat fektetése csak akkor kezdhetô meg, ha 
a rögzítô besárgul, áttetszôvé válik és könnyedén 
érintve még ragacsos, de az ujjunkhoz már nem 
tapad (ujjpróba).

Modul szônyeglapok rögzítése: 
A rögzítô felhordása történhet hengerrel (sima 
felületre) vagy A0 (fogazás nélküli) kenôlapáttal 

tk 199
speciális rögzítô
Textil-	és	PVC-burkolat	visszaszedhetô	rögzítésére,	valamint	modul	
szônyeglapok	elmozdulásának	megakadályozására

a burkolat hátoldalára hengerrel, a ragasztandó felület-
re pedig A4 vagy A3 fogazású kenôlappal hordjuk fel. 
A teljes kiszellôzés után (ujjpróba!) a felületeket nagy 
erôvel nyomjuk össze.

fontos tudnivAlók
Burkolási munkák elvégzésének feltételei: 75 % rela-
tív páratartalom alatt, +15°C aljzat- és +18°C levegô 
hômérséklet felett. A burkolat összeheggesztését leg-
korábban a ragasztást követô napon lehet elvégezni. 
A ragasztómaradványt nem szabad a szennyvízháló-
zatba önteni! A megbontott vödröt használat után szo-
rosan zárjuk le! A ragasztófoltok friss állapotban víz-
zel eltávolíthatók, a munkaeszközök vízzel tisztíthatók. 
A ragasztóanyagot a fagytól óvni kell!

mûszAki AdAtok
Összetétel:	 	szerves	és	szervetlen	adalékokat	

tartalmazó,	poliakrilát	diszperzió

Szín:	 krémfehér

Szellôzési	idô:	
	 nedves	ragasztás:	 nedvszívó aljzaton	kb.	10–20	perc	
	 tapadó	ragasztás:	 nem nedvszívó aljzaton	30–60	perc

Nyitott	idô:	
	 nedvszívó aljzaton:	 kb.	40	perc	
	 nem nedvszívó aljzaton:	 kb.	120	perc

Terhelhetô:	 kb.	24	óra	után

A	ragasztás	hôállósága:	 	+50°C-ig,	padlófûtés	esetén	is	
alkal	mazható

Vízállóság:	 nedvességgel	szemben	ellenálló
Anyagszükséglet:	
	 hengerrel	 kb.	200	g/m2	
	 A2,	A3	fogazású	kenôlappal	250	g/m2	
	 A4	fogazású	kenôlappal	 kb.	250	g/m2	
	 b1, b2	fogazású	kenôlappal	400-500	g/m2

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

kiszerelés
2 kg, 5 kg, 12 és 30 kg mûanyag vödörben.

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 munkakörülmények sok-
félesége miatt, a munka megkezdése elôtt célszerû 
próbaragasztást végezni. A burkolóanyag-gyártók 
használatra vonatkozó utasításait mindenkor ve-
gyék figyelembe!

Alkalmazástechnikai tanácsadás:
Tel.: 30/9192–938

GyártJA
Henkel Magyarország Kft. Ragasztógyár 
2851 Környe, Üveggyár u. 10.  
Tel.: +36 34 573 905
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Henkel Magyarország Kft.
Ragasztás Technológiák Üzletág 
H1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.
H1519 Budapest, Pf. 429. 
Tel.: (+361) 3725555 • Fax: (+361) 2091543

(érdes felületre). Hengerrel történô felhordás esetén 
a rögzítôhöz – 1012% mennyiségben – tiszta víz 
keverhetô, a könnyebb felhordás érdekében. Erôsen 
nedvszívó felületek esetében célszerû az aljzatot 
alapozni a – vízzel 1:4 arányban hígított – Thomsit 
R 766 Multifunkciós alapozóval.

A rögzített burkolat eltávolítása: 
A burkolatot az egyik végén bontsuk meg, majd 
lassan tépjük fel. A rögzítô maradványok könnyen 
eltávolíthatóak melegvízzel (plusz 12 kupak 
mosogatószer).

fontos tudnivAlók
Alkalmazható: +15°C felett és 75% relatív 
páratartalom alatt. Ha a rögzítô tetején bôrösödés 
keletkezik, távolítsuk el, ne keverjük bele a 
ragasztóba. A friss rögzítô foltok nedves ruhával 
azonnal eltávolíthatók, a szerszámok vízzel 
tisztíthatók.

A szellôzési és nyitott idô függ a klimatikus 
viszonyoktól és az aljzat szívóképességétôl. 
Alacsonyabb hômérséklet, illetve magasabb 
páratartalom eseten a száradási és nyitott idô 
megnôhet. A burkolatgyártó fektetésre vonatkozó 
utasításait be kell tartani.

A rögzítôt a fagytól óvni kell!

mûszAki AdAtok
Összetétel:		 	speciális	vizes-diszperzió,	tapadást	javító	

szerves	és	szervetlen	adalékanyagokkal

Állag:.	 pasztaszerû

Szín:	 krémszínû

pH-érték:	 kb.	7

Sûrûség:	 1,1	kg/l

Kiadósság:	 	hengerrel,		
A0	kenôlappal:		 100-120	g/m2	
A2,	A3	kenôlappal:	 kb.	300	g/m2	
B1	kenôlappal:		 kb.	400	g/m2

Szellôzési	idô:	
	 tömör	felületen	 30	–	60	perc	 	
	 nedvszívó	aljzaton	 10	–	15		perc

Nyitott	idô:	 max.	2	óra	(tapadó	rögzítés	esetén)

Terhelhetô:	 kb.	24	óra

Hôállóság:	
	 szállításkor,	tárolásnál:	 +5°C	–	+50°C	(fagyveszélyes	
	 kötés	után:	 	max.	+50°C	(padlófûtés	esetén	is	

alkalmazható)

A	fenti	adatok	átlagos	idôjárási	viszonyokra	(+23°C	és	50	%	relatív	
páratartalom)	vonatkoznak.

kiszerelés
12 kg mûanyag vödörben.

tárolás
Eredeti göngyölegben, +5°C felett, fagymentes, 
hûvös helyen.

felhAsználhAtó
Az elôírt tárolás mellett a gyártástól számított 12 
hónapig.

eGyéb információk
Ügyeljünk arra, hogy a rögzítô ne kerüljön 
a csatornahálózatba. A rögzítô csak a 
fel tüntetet t  területeken használható fel.  
A termékparamétereket gyakorlati tapasztalataink 
illetve mérési eredményeink alapján adtuk meg. 
A munkakörülmények sokfélesége miatt, a munka 
megkezdése elôtt célszerû próbarögzítést végezni!

Alkalmazástechnikai tanácsadás: 
0630/9192938

GyártJA
Henkel Magyarország Kft. Ragasztógyár 
2851 Környe, Üveggyár u. 10.  
Tel.: +36 34 573 905

Jellemzôi

•	 szerves	oldószert	nem	tartalmaz
•	 erôs	kezdeti	tapadás
•	 könnyen	felhordható
•	 székgörgô	igénybevételnek	ellenáll
•	 padlófûtés	esetén	is	használható

AlkAlmAzási terület
A Thomsit L 240 D vizesdiszperziós ragasztó
anyag linóleum tekercsek és lapok nedvszívó 
aljzatra (pl. kiegyenlített betonpadló, cement és 
gipszesztrich) történô ragasztására alkalmas. 

A felület elôkészítése
Az aljzat legyen tiszta, tartósan száraz, repedéstôl 
valamint tapadást gátló anyagoktól mentes, megfelelô 
húzó és nyomószilárdságú. Az esetlegesen meglévô 
ragasztómaradványokat a munka megkezdése elôtt – 
lehetôleg – el kell róla távolítani. Az esztétikus burko
lat elkészítéséhez feltétlenül szükség van a megfelelô 
Thomsit aljzatkiegyenlítô és alapozó használatára. 
A kiválasztott Thomsit anyagok típusa függ az aljzat 
szívóképességétôl. Az aljzat elôkészítésével kapcsola
tos teendôk a Thomsit aljzatkiegyenlítôk mûszaki adat
lapjában találhatók. A kiegyenlített aljzat burkolhatósá
gi idejére vonatkozó elôírásokat figyelembe kell venni a 
ragasztás megkezdése elôtt!

felhordás
A ragasztóanyagot B1 típusú fogazott kenôlappal 
az aljzat felületére egyenletesen felhordjuk.  
A linóleumot kb. 10 perc múlva a nedves ragasztó 
ágyba fektetjük, alaposan bedörzsöljük, majd 
hengerezzük. Fontos, hogy a burkolat hátoldalát 
a ragasztó a teljes felületén jól nedvesítse. Ha 
szükséges, a széleket és a lemezvégeket, valamint az 
esetleges hullámokat további 5–20 perc múlva ismét 
átdörzsöljük. Fektetéskor feltétlenül be kell tartani a 
burkolatgyártók ide vonatkozó utasításait!

fontos tudnivAlók
Használat elôtt a ragasztót alaposan fel kell kev
erni! Ne végezzünk burkolást +15°C alatti aljzat 
és +18°C alatti levegôhômérséklet, valamint 75 % 
relatív páratartalom felett!  

A ragasztófoltok friss állapotban vízzel könnyen 
eltávolíthatók, a szerszámok vízzel tisztíthatók. 

Ha hosszabb tárolás következtében a ragasztó 
felületén hártya képzôdne, akkor azt a felhasz ná
lás elôtt el kell távolítani!

A burkolat összehegesztését legkorábban a 
ragasztást követô napon lehet elvégezni.

A ragasztómaradékot nem szabad a szennyvíz
hálózatba önteni!

A ragasztóanyagot a fagytól védeni kell!

l 240 d
diszperziós linóleumragasztó
Linóleumburkolat	–	tekercsek	és	lapok	–	ragasztására,	nedvszívó	aljzatra
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Henkel Magyarország Kft.
Ragasztás Technológiák Üzletág 
H1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.
H1519 Budapest, Pf. 429. 
Tel.: (+361) 3725555 • Fax: (+361) 2091543

mûszAki AdAtok
Összetétel:	 	poliakrilát	alapú	vizes	diszperzió,	

amely	ragasztási	szilárdságot	
erôsítô	szerves	és	szervetlen	
adalékokat	tartalmaz

Szín:	 krémszínû

Állaga:	 sûrûn	folyós

pH-érték:	 kb.	7

Sûrûség:	 1,45	kg/l

Szellôzési	idô:	 5–10	perc

Nyitott	idô:	 kb.	25	perc

Járható:	 kb.	24	óra	múlva

Kötés	utáni	hôállósága:	 	+50°C-ig,	padlófûtés	esetén	is	
alkalmazható

Anyagszükséglet:	 B1	kenôlappal	kb.	400	g/m2

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

	 	 Fogköz	mélység:	 2,00	mm
	 B1	 Fogköz	szélesség:	 2,40	mm
	 	 Fogtetô	szélesség:	 2,60	mm

kiszerelés
14 kg és 35 kg mûanyag vödörben.

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 gyûj
tô be, ha az teljesen üres és nem tartalmaz anyag
ma radványokat. 

A Thomsit L 240 D diszperziós linóleumragasztó 
csak a termékismertetôben feltüntetett területeken 
használható fel. A termékparamétereket gyakorlati 
tapasztalataink illetve mérési eredményeink alap
ján adtuk meg. A munkakörülmények sok félesége 
miatt, a munka megkezdése elôtt célszerû próba
ragasztást végezni. 

A burkolóanyaggyártók használatra vonatkozó 
utasításait mindenkor vegyék figyelembe!

Alkalmazástechnikai tanácsadás:
Tel.: 30/9192–938

GyártJA
Henkel Magyarország Kft. Ragasztógyár 
2851 Környe, Üveggyár u. 10.  
Tel.: +36 34 573 905

k 150
Gumi- és Pvc-burkolat ragasztó
Nagy	igénybevételnek	kitett	gumi-	és	PVC-burkolat	ragasztására	 	
–	nedvszívó	aljzatra

Jellemzôi

•	 szerves	oldószert	nem	tartalmaz

•	 rövid	szellôzési	idô

•	 4	mm	vastag	gumiburkolatot	is	ragaszt

•	 különösen	ajánlott	PVC-design	lapok	alá

AlkAlmAzási terület
Nagyon alacsony szerves illóanyag kibocsátású 
(EC1) és rendkívül kiadós ragasztó, amely nedvszívó 
aljzatra ragaszt:
   sima, csiszolt hátoldalú gumiburkolatot (lap és 

tekercs formátum) 4 mm vastagságig;
   homogén és heterogén PVCburkolatot (lap és 

tekercs formátum) valamint
   kvarcvinil és PVCdesign lapokat.
Kiváló kezdeti tapadás és nagy végszilárdság 
jellemzi. Nagy igénybevételre is alkalmas (3 N/mm2 
nyomásterhelés), de ebben az esetben, alkalmazás 
elôtt megfelelô számításokat kell végezni, vagy 
a rendelkezésre álló terhelési adatokkal a Henkelt 
megkeresni. Helytelen alkalmazás esetén a Henkelt 
felelôsség nem terheli! Székgörgô igénybevételnek 
ellen áll, padlófûtés esetén is alkalmazható. Nem 
javasolt natúr és vinil hátoldalú parafaburkolat 
ragasztására.

Az AlJzAt elôkészítése
Az aljzat legyen tiszta, tartósan száraz, repedéstôl 
valamint tapadást gátló anyagoktól mentes, megfelelô 
húzó és nyomószilárdságú. Az esetlegesen meglévô 
ragasztómaradványokat a munka megkezdése elôtt – 
lehetôleg – el kell róla távolítani. Az esztétikus burko
lat elkészítéséhez feltétlenül szükség van a megfelelô 
Thomsit aljzatkiegyenlítô és alapozó használatára. 
A kiválasztott Thomsit anyagok típusa függ az aljzat 
szívóképességétôl. Az aljzat elôkészítésével kapcso
latos teendôk a Thomsit aljzatkiegyenlítôk mûszaki 
adatlapjában találhatók.
A kiegyenlített aljzat burkolhatósági idejére vonat
kozó elôírásokat figyelembe kell venni a ragasztás 
megkezdése elôtt!

felhordás
A ragasztót alaposan keverjük át, majd A2 vagy A3 
(2,5 mm burkolatvastagságig), illetve B1 (2,5 mm 
nél vastagabb gumiburkolat pl. Norament esetén) 
fogazott kenôlappal – egyenletesen hordjuk fel 
az aljzatra. A burkolatot – a ragasztó felhor dá sa 
után – kb. 10 perc elteltével fektessük a még nedves 
ragasztóágyba és erôsen nyomjuk az aljzat hoz 
(bedörzsölés), hogy a ragasztó jól „nedvesítse” a 
burkolat hátoldalát. Ezután a kész felületet alaposan 
át kell hengerezni. A ragasztó kötési ideje alatt a 
burkolatot védeni kell a direkt napsugárzástól, hogy 
elkerülhetô legyen a túlzott nedvességpárolgás. 
Fektetéskor vegyük figye lem be a burkolóanyag 
gyártójának idevonatkozó útmutatásait is.

fontos tudnivAlók
Ne végezzünk burkolási munkát +15°C padló
hômérséklet alatt és 75% páratartalom felett! 
A burkolat hegesztését legkorábban 24 óra elteltével 
lehet megkezdeni! A friss ragasztófoltok vizes 
ruhával azonnal eltávolíthatók, a szerszámok 
vízzel tisztíthatók. A munkák megkezdése elôtt 
mindig célszerû próbaragasztást végezni!
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r 710
Poliuretán ragasztó
Gumi-,	valamint	egyéb	burkolat	kül-	és	beltéri	ragasztására

Jellemzôi
•	 kétkomponensû,	oldószermentes

•	 extra	igénybevételt	is	kibír

•	 nedvesség-	és	idôjárásálló

•	 -20°C-ig	szállítható

AlkAlmAzási terület
Rendkívüli tapadószilárdsággal rendelkezô, oldó
szer mentes, nedvesség, idôjárás és fagyálló két
kom ponensû ragasztó, amely különösen ajánlott 
extra igénybevétel esetén, kül és beltérben, 
valamint vizes blokkok helyiségeiben történô 
ragasztáshoz.

A Thomsit R 710 alkalmas ipari gumipadló, 
továbbá PVC, linóleum, beton, üveg, fém, kerámia, 
kô, styropor, valamint fa, farost és építô lemezek 
ragasztására is. Gumi és PVCbur kolat ra gasz tása 
elôtt célszerû próbaragasztást végezni.

A felület elôkészítése
Az aljzat legyen tiszta, tartósan száraz, 
repedéstôl valamint tapadást gátló anyagoktól 
mentes, megfelelô húzó és nyomószilárdságú. Az 
esetlegesen meglévô ragasztómaradványokat a 
munka megkezdése elôtt – lehetôleg – el kell róla 
távolítani. 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 elôkészítésével 
kapcsolatos teendôk a Thomsit aljzatkiegyenlítôk 
mûszaki adatlapjában találhatók.

A kiegyenlített aljzat burkolhatósági idejére vonatkozó 
elôírásokat figyelembe kell venni a ragasztás megkez
dése elôtt!

felhordás
A göngyöleg mindkét komponenst bekeverési 
arányban tartalmazza. A kanna felsô részébôl az 

edzôt (térhálósító) belefolyatjuk az alsó részben lévô 
gyantába, majd elektromos keverôvel addig keverjük, 
amíg egyenletes szürke színû nem lesz. A keverési 
idô min. 2 perc. Részmennyiségeket nem lehet 
összekeverni. A fazékidô és a szilár dulás a szoba 
hômérsékletétôl és a levegô relatív pára tar tal mától 
függ. A ragasz tót a megfelelô fogazott kenôlappal 
hordjuk fel az aljzatra. PVC és vékony (2 mm vastag), 
sima, csiszolt hátoldalú gumiburkolathoz B1 típusú, 
ipari gumi és 3 mmnél vastagabb burkolat esetén B2, 
B3 vagy C1 típusú kenôlapot használjunk. Várható 
extrém igény be vé tel esetén a ragasztót célszerû a 
burkolat hátoldalára is felhordani. Durva, sprôd 
burkolat fekte tése estén célszerû azt az elsô órában 
leterhelni. 

fontos tudnivAlók
A göngyöleg falára tapadt ragasztómaradványt 
ne használjuk fel. A szerszámokat a használat 
után azonnal meg kell tisztítani (denaturált szesz). 
A megkötött ragasztót már csak mechanikusan 
lehet eltávolítani. Az üres göngyöleget nem 
szabad tûzbe dobni! Ha nem kielégítô a szellôzés, 
légzésvédô készülék alkalmazása ajánlott. Munka 
közben védô kesztyû és védôszemüveg használata 

A ragasztót a fagytól óvni kell!

mûszAki AdAtok
Összetétel:	 	szervetlen	töltôanyagot	tartalmazó	

akrilát	kopolimer	diszperzió

Állag:	 pasztaszerû

Kiadósság:	 A2	kenôlappal	kb.	320	g/m2	
	 	 A3	kenôlappal	kb.	350	g/m2	
	 	 B1	kenôlappal	kb.	400	g/m2

Szellôzési	idô:	 kb.	10	perc

Nyitott	idô:	 kb.	25–30	perc

Járható:	 kb.	24	óra	elteltével

Végszilárdság	elérése:	 kb.	72	óra	elteltével

Hôállóság	szállításkor,	tárolásnál:		+5°C	–	+50°C

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

	 	 Fogköz	mélység		 1,40	mm
	 A2	 Fogtetô	szélesség		 1,70	mm
	 	 Fogköz	szélesség		 1,30	mm

	 	 Fogköz	mélység		 1,50	mm
	 A3	 Fogtetô	szélesség		 1,60	mm
	 	 Fogköz	szélesség		 0,40	mm

	 	 Fogköz	mélység		 2,00	mm
	 B1	 Fogtetô	szélesség		 2,40	mm
	 	 Fogköz	szélesség		 2,60	mm

kiszerelés
14 kg mûanyag vödörben.

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 gyûj
tô be, ha az már teljesen üres és nem tartalmaz 
anyag maradványokat. A maradék anyagot nem 
szabad talajba, természetes vizekbe, csatornába 
juttatni!

A Thomsit K 150 gumi és PVCburkolat ragasztó 
csak a termékismertetôben feltüntetett területeken 
használható fel.

A termékparamétereket gyakorlati tapasztalataink 
illetve mérési eredményeink alapján adtuk meg. 
A munkakörülmények sokfélesége miatt, a munka 
megkezdése elôtt célszerû az anyagot kipróbálni. 
A burkolóanyaggyártók használatra vonatkozó 
utasításait mindenkor vegyék figyelembe!

Alkalmazástechnikai tanácsadás:
Tel.: 30/9192–938

Henkel Magyarország Kft.
Ragasztás Technológiák Üzletág 
H1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.
H1519 Budapest, Pf. 429. 
Tel.: (+361) 3725555 • Fax: (+361) 2091543
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Henkel Magyarország Kft.
Ragasztás Technológiák Üzletág 
H1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.
H1519 Budapest, Pf. 429. 
Tel.: (+361) 3725555 • Fax: (+361) 2091543

k 182
extraminôségû neoprén kontaktragasztó
Padlóburkolatok	erôs,	kontakt	módon	történô	ragasztására

Jellemzôi

•	 széles	felhasználási	terület

•	 rendkívül	nagy	ragasztóerôvel	bír

•	 azonnal	terhelhetô

AlkAlmAzási terület
Oldószertartalmú, extra erôs, neoprén kontakt
ragasztó – PVC, linóleum, tûfilc és sima, csiszolt 
hátoldalú gumiburkolat, valamint lépcsô profil, 
élvédô, szegôléc és lábazati elem ragasztására. 
Különösen ajánlott nem szívó és formázott 
felületre (pl. lépcsôre). Fontos: a ragasztót mind 
a két felületre fel kell hordani! Padlófûtés esetén is 
alkalmazható.

A felület elôkészítése
A ragasztandó (javítandó) felületeknek szilárdnak, 
száraznak, por és zsírmentesnek kell lennie.  
A jobb tapadás érdekében célszerû azokat 
érdesíteni (csiszolás). Ha szükséges, az aljzatot 
a megfelelô Thomsit alapozó és aljzatkiegyenlítô 
segítségével ki kell egyenlíteni. Elôtte a tömör, nem 
szívó aljzatot (pl. járólap, fémfelület) zsír talanítsa, 
majd a tiszta felületet érdesítse.

AlkAlmAzás
Használat elôtt alaposan keverje meg a 
ragasztót, majd hordja fel a fogadó felületre A3
as kenôlappal. Kenje be a burkolat hátoldalát is 
sima vagy A4es fogazott kenôlapáttal (a hátoldal 
struktúráját figyelembe véve), majd hagyja a 
felületeket teljesen megszáradni. Az ujjpróbánál 
(60–90 perc elteltével) az ujjunkhoz nem tapadhat 
ragasztó. Ezt követôen pontosan illessze össze 
a ragasztandó felületeket, mivel a korrigálásra 
utólag már nincs lehetôség. Ezután a burkolatot 
jól át kell hengerezni, az idomokat pedig nagy 
erôvel összenyomni.

fontos tudnivAlók
Ne végezzen burkolási munkákat 75% relatív 
pára tartalom felett, valamint +15°C alatti aljzat 
hômérséklet esetén. Ne ragasszon vele a Thomsit 
FF 69 simítómasszával kezelt felületre. A hidegben 
tárolt ragasztót 24 órával a felhasználás elôtt 
klimatizálni szükséges. A friss ragasztó foltokat 
azonnal törölje le – denaturált szesszel! A szer szá
mok tisztítása hasonló módon történik. A megkötött 
ragasztó már csak mechanikus úton távolítható el. A 
már felbontott ragasztót légmentesen kell visszazárni.

biztonsáGi AdAtok
A termék szerves oldószert tartalmaz. Csak jól 
szellôztetett helyiségben alkalmazható. A ra gasz
tó tûzvédelmi besorolása: „A”. Tûzveszélyességi 
osz tály: Fokozottan tûz és robbanásveszélyes. „F” 
– Könnyen gyulladó. Felhasználása közben szikra 
és lángképzôdéssel járó tevékenység végzése tilos  
(pl. hegesztés, dohányzás, elektromos beren de zé
sek használata)! A ragasztó nem rendel tetés szerû 
hasz nálata, gôzeinek tartós belélegzése egészség
károsodással járhat. Gyermek kezébe nem kerülhet.

ajánlott. Baleset vagy rosszullét esetén azonnal 
orvoshoz kell fordulni.
Biztonságtechnikai adatok: A kompo nens 
(gyanta): Rendeltetésszerû használata esetén 
veszélyes hatást nem észleltek. B komponens 
(edzô): Xn = egészségre káros, difenilmetán – 4,4' 
– diizocianátot tartalmaz. Belélegezve ártalmas. 
Szem és bôrizgató hatású, izgatja a légutakat. Ha 
szembe kerül, bô vízzel azonnal ki kell mosni és 
orvoshoz kell fordulni. Ha az anyag bôrre kerül, bô 
vízzel, szappannal azonnal le kell mosni. Baleset, 
rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni.

mûszAki AdAtok
Összetétel:	 	poliuretán	alapú,	oldószermentes	

ragasztóanyag,	amely	két	
komponensbôl	–	gyantából	és	
térhálósítóból	áll

	 A	komponens:	 B	komponens:

Szín:	 szürke	 sötétbarna

Állaga:	 pasztaszerû	 hígan	folyós

Fajlagos	sûrûség:	 1,45	kg/l	 1,2	kg/l

Keverési	arány:	 4,5	súlyrész	 1	súlyrész

Fazékidô:	 	20–25	perc	(a	hômérséklettôl	és	a	
levegô	relatív	páratartalmától	függôen)

Szellôzési	idô:	 nincs

Szilárdulás:	 kb.	5	óra	múlva

Mechanikai	terhelhetôség:	 kb.	8	óra	múlva

Kémiai	terhelhetôség:	 kb.	7	nap	múlva

A	ragasztóanyag	hôállósága:

szállításkor,	tárolásnál:	 	0°C-tól	+	50°C-ig

kötés	után:	 	-20°C-tól	+	80°C-ig		
(padlófûtés	esetén	is	alkalmazható)

Vízállóság:	 nedvességálló

Lobbanáspont:	 >	+	100°C

Tûzveszélyességi	osztály:	 „C"	tûzveszélyes

Anyagszükséglet:	 	
	 B1	kenôlappal	 kb.	400	g/m2	
	 B2	kenôlappal	 kb.	600	g/m2	
	 B3	kenôlappa	 kb.	800	g/m2	
	 C1	kenôlappal	 kb.	1200	g/m2

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

	 	 Fogköz	mélység:	 2,00	mm
	 B1	 Fogköz	szélesség:	 2,40	mm
	 	 Fogtetô	szélesség:	 2,60	mm

kiszerelés
Két komponenssel, 10 kg duplafedelû vödörben.

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 gyûjtô
be, ha az teljesen üres és nem tartalmaz anyag ma
rad ványokat. 

A Thomsit R 710 poliuretán ragasztó csak a ter mék
ismertetôben feltüntetett területeken használ ható fel. 
A termékparamétereket gyakorlati tapasz ta lataink 
illetve mérési eredményeink alap ján adtuk meg. 
A munkakörülmények sokfélesége miatt, a munka 
megkezdése elôtt célszerû próba ragasztást végezni. 

A burkolóanyaggyártók használatra vonatkozó 
utasításait mindenkor vegyék figyelembe!

Alkalmazástechnikai tanácsadás:
Tel.: 30/9192–938

Ártalmas
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 mûszAki AdAtok
Összetétel:		 neoprén	alapú	oldószeres	ragasztó

Szín:	 beige

Sırıség:	 kb.	0,95	kg	/	liter

Állag:	 sûrûnfolyós

Kiadósság:	 	
	 A0	kenôlap	és	ecset:	 250	g/m2	
	 A4	kenôlap:	 300	g/m2	
	 A3	kenôlap:	 350	g/m2

Szellôzési	idô:	 10–20	perc

Nyitott	idô:	 40–60	perc

Terhelhetô:	 azonnal

Hôllóság:		
	 kötés	után		 max.	+80°C	
	 szállításkor,	tárolásnál	 -20°C	–	+40°C,	+5°C	alatt	meg	der	med.

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

kiszerelés
5 kg fémdobozban.

tárolás
Eredeti göngyölegben, +5°C felett, száraz és 
hûvös helyen.

felhAsználhAtó
Az elôírt tárolás mellett a gyártástól számított 12 
hónapig.

eGyéb információk
A ragasztómaradványt nem szabad a szennyvíz
hálózatba juttatni! A göngyöleget csak akkor 
tegye a hulladék gyûjtôbe, ha az teljesen üres 
és nem tartalmaz anyagmaradványokat. A munka
körülmények és az anyagok sokfélesége miatt, a 
munka megkezdése elôtt célszerû próbaragasztást 
végezni. A burkolóanyaggyártók használatra 
vonatkozó utasí tásai t  mindenkor vegye 
figyelembe!

Alkalmazástechnikai tanácsadás:
Tel.: 30/9192–938

Henkel Magyarország Kft.
Ragasztás Technológiák Üzletág 
H1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.
H1519 Budapest, Pf. 429. 
Tel.: (+361) 3725555 • Fax: (+361) 2091543

Jellemzôi
•	 csökkentett	víztartalmú,	szerves	oldószert	nem	tartalmaz

•	 	a	leragasztott	parketta	térfogatváltozását	
rugalmasan	követi

•	 nagy	kezdeti	és	végsô	ragasztási	szilárdság

•	 padlófûtés	esetén	is	alkalmazható

AlkAlmAzási terület
Nagy ragasztási szilárdsággal rendelkezô, diszperziós 
ragasztóanyag mozaik, 22 mmes csaphornyos, 
10 mmes lamella, ipari parketta valamint bütü
faburkolat ragasztására – nedvszívó aljzatra, 
faforgácslapra, valamint a felületén ho mok kal szórt 
öntött aszfaltesztrichre. Alkalmas továbbá kisméretû 
(60 cmnél nem hosszabb) kétrétegû és 13 mmnél 
vastagabb háromrétegû készparketta ragasztására is.
A nedvességre érzékeny – bükkbôl, juharból vagy 
kôrisbôl készült – illetve nagyméretû lamella par ketta 
(250 mm x 10 mm felett) ragasztására a Thomsit 
P 600 ragasztó ajánlott.

Egzótikus fafajtából (hevea, eukaliptusz stb.) ké szül t 
és nagyméretû parketta táblákat a Thomsit P 625 
(P 670) ragasztóval szükséges ra gasz tani. A Thom 
sit P 618 alkalmas a csaphornyos és a 600 mmnél 
nem hosszabb készparketta Thomsit TF 303 
hangszigetelô alátétre történô ragasztására.

A felület elôkészítése
Az aljzat legyen tiszta, tartósan száraz, repedéstôl- 
valamint tapadást gátló anyagoktól mentes, megfelelô 
húzó- és nyomószilárdságú. Az esetlegesen meglévô ra-
gasztómaradványokat a munka megkezdése elôtt – le-
hetôleg – el kell róla távolítani.

Nedvszívó aljzat esetén: 
Betonaljzat, cementesztrich: Az aljzat felüle-
tén lévô puha fedôréteget (cementtej) vagy a lazán 
tapadó cementmaradványokat csiszolással kell eltávo-
lítani. Porelszívás után az aljzatot a megfelelô arány-
ban hígított Thomsit R 777 diszperziós- vagy az 

R 766 multifunkciós alapozóval kezeljük elô a jobb 
tapadás érdekében. A Thomsit DD+ (DH Maxi) 
aljzatkiegyenlítô felhordását az alapozó teljes beszívó-
dása után kell megkezdeni (kb. 1 óra).
A gipszesztrich alapozását – az adalékszemcsékig 
történô lecsiszolás és porelszívás után - a vízzel 1:4 
arányban hígított R 766 multifunkciós alapozóval vé-
gezzük el. Az alapozó száradási ideje ebben az eset-
ben 2 óra!

Tömör, nem szívó aljzat esetén:
Az aljzat felületét (kôpadló, járólap stb.) megfelelô tisz-
títás és érdesítés után a Thomsit R 790 töltôanyaggal 
dúsított alapozóval vagy az R 766 multifunkciós alapo-
zóval kezeljük elô. Az elôírt száradási idô után legalább 
3 mm vastagságban hordjuk fel a felületre a Thomsit 
DD+ (DH Maxi) aljzatkiegyenlítôt. A kiegyenlített alj-
zat burkolhatósági idejére vonatkozó elôírásokat figye-
lembe kell venni a ragasztás megkezdése elôtt!
A ragasztás elôtti kellôsítést feltétlenül vé-
gezzük el a hígított (2 rész ragasztó : 1 rész 
víz) Thomsit P 618 ragasztóval, vagy a hígí-
tatlan Thomsit R 777 diszperziós elôkenôvel.

P 618
diszperziós parkettaragasztó
Parketta	és	bütü-faburkolat	ragasztására

Környezeti	veszélyTûzveszélyes Irritatív
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Henkel Magyarország Kft.
Ragasztás Technológiák Üzletág 
H1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.
H1519 Budapest, Pf. 429. 
Tel.: (+361) 3725555 • Fax: (+361) 2091543

Jellemzôi

•	 	a	leragasztott	parketta	térfogatváltozását	

rugalmasan	követi

•	 jó	kezdeti	tapadás	és	nagy	végszilárdság

•	 könnyû	felhordhatóság

•	 alkoholos	oldószert	tartalmaz

AlkAlmAzási terület
A Thomsit P 500 oldószeres parkettaragasztóval 
nedvszívó és nem szívó aljzatra ragasztható 
átlagos méretû csaphornyos, mozaik, 
10 mmes lamella és ipari parketta, valamint 
többrétegû készparketta (120 cm hosszúságig). 
Az egy rétegû, nedvességre érzékeny fafajtából 
(pl. hevea vagy eukaliptusz) készült nagyméretû 
készparketta ragasztására a Thomsit P 625  
(P 670) ra gasz tókat ajánljuk. Padlófûtés esetén is 
alkal mazható.

A felület elôkészítése
Az aljzat legyen tiszta, tartósan száraz, repedéstôl- 
valamint tapadást gátló anyagoktól mentes, megfelelô 
húzó- és nyomószilárdságú. Az esetlegesen meglévô 
ragasztómaradványokat a munka megkezdése elôtt – 
lehetôleg – el kell róla távolítani. 
 Nedvszívó aljzat esetén: 
Betonaljzat, cementesztrich: Az aljzat felületén 
lévô puha fedôréteget (cementtej) vagy a lazán tapadó 
cementmaradványokat csiszolással kell eltávolítani. 
Porelszívás után az aljzatot a megfelelô arányban hígított 
Thomsit R 777 diszperziós- vagy az R 766 multifunkciós 
alapozóval kezeljük elô a jobb tapadás érdekében. A 
Thomsit DD+ (DH Maxi) aljzatkiegyenlítô felhordását 
az alapozó teljes beszívódása után kell megkezdeni (kb. 1 
óra).
A gipszesztrich alapozását – az adalékszemcsékig 
történô lecsiszolás és porelszívás után – vízzel 1:4 arányban 
hígított R 766 multifunkciós alapozóval végezzük el. Az 
alapozó száradási ideje ebben az esetben 2 óra!

Tömör, nem nedvszívó aljzat esetén:
Az aljzat felületét (kôpadló, járólap stb.) megfelelô 
tisztítás és érdesítés után a Thomsit R 790 
töltôanyaggal dúsított alapozóval vagy az 
R 766 multifunkciós alapozóval kezeljük elô. Az 
elôírt száradási idô után legalább 3 mm vastagságban 
hordjuk fel a felületre a Thomsit DD+ (DH Maxi) 
aljzatkiegyenlítôt.
A kiegyenlített aljzat burkolhatósági idejére vonatkozó 
elôírásokat figyelembe kell venni a ragasztás 
megkezdése elôtt!
A ragasztás elôtti kellôsítést feltétlenül 
végezzük el a hígítatlan Thomsit R 777 
diszperziós elôkenôvel vagy az 1:1 
arányban hígított R 766 multifunkciós 
alapozóval!

felhordás
A ragasztót B3 (B11) típusú fogazott kenôlappal 
egyenletesen hordjuk fel az aljzatra, de egyszerre csak 
akkora felületre, amekkora 10 perc alatt parkettával 
lefedhetô. A parkettát kis csúsztatással helyezzük 
a ragasztóba és toljuk ütközésig. Mozaikparketta 
esetében a parketta felületének ütögetésével 

P 500
oldószeres parkettaragasztó
Átlagos	méretû	tömör	parketta	és	kétrétegû	készparketta	ragasztására	

felhordás
A ragasztót használat elôtt alaposan keverjük fel, majd 
B3 fogazott kenôlappal egyenletesen hordjuk fel az 
aljzatra. Csak annyi ragasztót terítsünk el egy szerre, 
amekkora felületet 10–20 percen belül le tu  dunk burkolni. 
A parkettát kis csúsztatással helyez zük a ragasztóba és 
toljuk ütközésig. Mozaik parketta esetében a parketta 
felületének ütöge té sével biztosítható a ragasztóba 
történô beágyazódás. A tökéletes ragasztás eléréséhez 
a parkettát még a ragasztó bôrösödése elôtt rakjuk le.
A fal mellett megfelelô dilatációs rést kell hagyni. 
A csiszolást és lakkozást legkorábban 3 nap múlva, 10 
mmes lamella parketta esetében 10 nap múlva lehet 
megkezdeni.

fontos tudnivAlók
Ne végezzen parkettázási munkát, ha a relatív pá ra
tartalom meghaladja a 75%ot, az aljzat hô mér séklete 
nem éri el a +15°Cot, a szoba hômérséklet pedig 
a +18°Cot. Ha hosszabb tárolás következtében a 
terméken hártya képzôdne, akkor azt a felhasználás 
elôtt el kell távolítani! A ragasztómaradványt nem 
szabad a szennyvíz hálózatba önteni! A friss 
ragasztófoltok nedves ruhával eltávolít hatók, a 
szerszámok vízzel tisztíthatók.
A ragasztóanyagot a fagytól óvni kell!

mûszAki AdAtok
Összetétel:	 	szerves	és	szervetlen	

adalékanyagokat	tartalmazó	
(vinilacetát-etilén)	kopolimer	bázisú	
diszperziós	ragasztóanyag

Szín:	 krémszínû	(beige)

Vízállóság:	 korlátozottan	nedvességálló

Szellôzési	idô:	 nincs

Nyitott	idô:	 kb.	20	perc

Járhatóság:	 legkorábban	24	óra	múlva

Felületkezelés	(lakkozás):	 	legkorábban	3	nap,	lamella	
parketta	esetén	10	nap

Kötés	utáni	hôállóság:	 	max.	+50°C,	padlófûtés	esetén	is	
használható

Anyagszükséglet:	
	 Mozaikparketta	 0,8–1,0	kg/m2	(B3	kenôlap)	
	 Csaphornyos-,	
	 lamella	parketta	stb.	 1,0–1,2	kg/m2	(B11	kenôlap)

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

	 	 Fogközmélység:	 3,25	mm
	 B3	 Fogközszélesség:	 3,70	mm
	 	 Fogtetôszélesség:	 3,30	mm

	 	 Fogközmélység:	 5,00	mm
	

B11
	 Fogközszélesség:	 6,10	mm

	 	 Fogtetôszélesség:	 7,90	mm

kiszerelés
35 kg mûanyag vödörben.

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 gyûjtô
be, ha az teljesen üres és nem tartalmaz anyag ma
rad ványokat. 

A Thomsit P 618 diszperziós parkettaragasztó csak a 
termékismertetôben feltüntetett területeken használható 
fel. A munkakörülmények sokfélesége miatt, a munka 
megkezdése elôtt célszerû próba ragasztást végezni. 

A burkolóanyaggyártók használatra vonatkozó 
utasításait mindenkor vegyék figyelembe!

Alkalmazástechnikai tanácsadás:
Tel.: 30/9192–938

GyártJA
Henkel Magyarország Kft. Ragasztógyár 
2851 Környe, Üveggyár u. 10.  
Tel.: +36 34 573 905
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biztosítható a ragasztóba történô beágyazódás. 
A tökéletes ragasztás eléréséhez a parkettát még 
a ragasztó bôrösödése elôtt rakjuk le. A fal mellett 
megfelelô dilatációs rést (min. 10 mm) kell hagyni. 
A leragasztott parketta legkorábban 3 nap múlva 
csiszolható, lakkozható. A 10 mmes lamella parketta 
esetében a 7 napos várakozási idô javasolt.

fontos tudnivAlók
A ragasztót a felhasználás elôtt alaposan fel 
kell keverni! Ne végezzen parkettázási munkát, 
ha a relatív páratartalom meghaladja a 75%ot, 
az aljzat hômérséklete nem éri el a +15°Cot, 
a szoba hômérséklet pedig a +18°Cot. A hé za
g ok ból kitüremkedô ragasztót azonnal töröljük 
le – denaturált szesszel! A szerszámok tisztítása 
hasonló módon történik.

Vigyázat, a ragasztó fokozottan tûz és rob
banásveszélyes! Gyújtóforrástól távol tartandó, 
használata esetén a nyílt láng használata és a 
dohányzás tilos! Csak jól szellôztetett helyen 
használható. A keletkezô gôzt nem szabad 
belélegezni, az álmosságot és szédülést okozhat. 
Gyermekek kezébe nem kerülhet.

mûszAki AdAtok
Összetétel:		 	polivinil-acetát	bázisú,	metil-acetát	és	

etil-alkohol	tartalmú	ragasztóanyag

Szín:	 bézs	színû

Állaga:	 sûrûn	folyós

Sûrûség:	 1,5	kg/l

Szellôzési	idô:	 nincs

Nyitott	idô:	 	kb.	10	perc	(a	hômérséklettôl	és	
a	relatív	páratartalomtól	függôen)

Terhelhetô:	 24	óra	múlva

Csiszolás,	lakkozás:	 legkorábban	3	nap	múlva

A	ragasztó	hôállósága		
(szállításkor,	tárolásnál):		 -10°C	–	+50°C-ig

Tûzveszélyességi	osztály:		 	„A"	–	fokozottan	tûz-	és	
robbanásveszélyes

Tûzveszélyességi	fokozat:		 I.

Kiadósság:	 	mozaikparketta:	700–1000	g/m2		
(B3	kenôlap)	
csaphornyos,	ipari	900–1200	g/m2	
(B11	kenôlap)

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

	 	 Fogközmélység:	 3,25	mm
	 B3	 Fogközszélesség:	 3,70	mm
	 	 Fogtetôszélesség:	 3,30	mm

	 	 Fogközmélység:	 5,00	mm

	 B11	
Fogközszélesség:	 6,10	mm

	 	 Fogtetôszélesség:	 7,90	mm

kiszerelés
17 kg fém kannában.

tárolás
„A” tûzveszélyes anyag tárolására alkalmas 
raktárban.

felhAsználhAtó
Az elôírt tárolás mellett a gyártástól számított 12 
hónapig.

eGyéb információk
A ragasztó ne kerüljön természetes vizekbe, 
csatornába vagy a talajba! A göngyöleget csak 
akkor tegyük a hulladék gyûjtôbe, ha az teljesen 
üres és nem tartalmaz anyagmaradványokat.

A Thomsit P 500 oldószeres parkettaragasztó 
csak a termékismertetôben feltüntetett területeken 
használható fel. A munkakörülmények sokfélesége 
miatt, a munka megkezdése elôtt célszerû 
próbaragasztást végezni. A burkolóanyaggyártók 
használatra vonatkozó utasításait mindenkor 
vegyek figyelembe!

Alkalmazástechnikai tanácsadás:
Tel.: 30/9192–938

GyártJA
GAMA GROUP a.s. 
závod 2, 592 41 Dale ín, Cseh Köztársaság 
Tel:+420 566 503 926,  
Fax:+420 566 503 932

Henkel Magyarország Kft.
Ragasztás Technológiák Üzletág 
H1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.
H1519 Budapest, Pf. 429. 
Tel.: (+361) 3725561 • Fax: (+361) 2091543

Jellemzôi

•	 	a	leragasztott	parketta	térfogatváltozását	

rugalmasan	követi

•	 gyorsan	és	jól	tapad

•	 nagy	kezdeti-	és	végszilárdság

•	 alkoholos	oldószert	tartalmaz

•	 padlófûtés	esetén	is	alkalmazható

AlkAlmAzási terület
A Thomsit P 600 parkettaragasztóval nedvszívó 
és nem nedvszívó aljzatra ragasztható mozaik,  
csap hornyos, 10 mmes lamella és élre állított 
lapszerkezetû parketta, valamint többrétegû kész
parketta (120 cm hosszúságig) és bütüfaburkolat.  
Az egyrétegû, nedvességre érzékeny fafajtából 
(pl. hevea vagy eukaliptusz) készült készparketta 
ragasztására a Thomsit P 625 (P 670) ajánlott.A 
nagyméretû készparketta táblákat és paneleket 
úsztatott módszerrel a Thomsit P 625 (P 670) 
parkettaragasztóval kell telibe ragasztani.

A felület elôkészítése
Az aljzat legyen tiszta, tartósan száraz, repedéstôl- 
valamint tapadást gátló anyagoktól mentes, meg-
felelô húzó- és nyomószilárdságú. Az esetlegesen 
meglévô ragasztómaradványokat a munka megkez-
dése elôtt – lehetôleg – el kell róla távolítani. 
Nedvszívó aljzat esetén: 
Betonaljzat, cementesztrich: Az aljzat felületén 
lévô puha fedôréteget (cementtej) vagy a lazán tapa-
dó cementmaradványokat csiszolással kell eltávolíta-
ni. Porelszívás után az aljzatot a megfelelô arány-
ban hígított Thomsit R 777 diszperziós- vagy az 
R 766 multifunkciós alapozóval kezeljük elô a jobb 
tapadás érdekében. A Thomsit DD+ (DH Maxi) 
aljzatkiegyenlítô felhordását az alapozó teljes beszí-
vódása után kell megkezdeni (kb. 1 óra).
A gipszesztrich alapozását – az adalékszemcsé-
kig történô lecsiszolás és porelszívás után – vízzel 

1:4 arányban hígított R 766 multifunkciós alapozó-
val végezzük el. Az alapozó száradási ideje ebben 
az esetben 2 óra!
Tömör, nem szívó aljzat esetén:
Az aljzat felületét (kôpadló, járólap stb.) megfelelô 
tisztítás és érdesítés után a Thomsit R 790 poliu-
retán alapozóval vagy az R 766 multifunkciós ala-
pozóval kezeljük elô. Az elôírt száradási idô után 
legalább 3 mm vastagságban hordjuk fel a felületre 
a Thomsit DD+ (DH Maxi) aljzatkiegyenlítôt.
A kiegyenlített aljzat burkolhatósági idejére vonat-
kozó elôírásokat figyelembe kell venni a ragasztás 
megkezdése elôtt!
A ragasztás elôtti kellôsítést feltétlenül vé-
gezzük el a hígítatlan Thomsit R 777 disz-
perziós elôkenôvel vagy az 1:1 arányban 
hígított R 766 multifunkciós alapozóval!

felhordás
A ragasztót B3 vagy B11 típusú fogazott kenô lap
pal egyenletesen hordjuk fel az aljzatra, de egy
szerre csak akkora felületre, amekkora 10 perc alatt 
par ket tával lefedhetô. A parkettát kis csúsztatással 
he lyez zük a ragasztóba és toljuk ütközésig. Mozaik

P 600
oldószeres parkettaragasztó
Parketta	és	bütü-faburkolat	ragasztására	alkalmas

Tûzveszélyes
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Henkel Magyarország Kft.
Ragasztás Technológiák Üzletág 
H1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.
H1519 Budapest, Pf. 429. 
Tel.: (+361) 3725555 • Fax: (+361) 2091543

par ketta esetében a parketta felületének ütögetésével 
biztosítható a ragasztóba történô beágyazódás. 
A tökéletes ragasztás eléréséhez a parkettát még 
a ragasztó bôrösödése elôtt rakjuk le. A fal mellett 
meg felelô dilatációs rést kell hagyni. A le ra gasztott 
par ketta legko rábban 48 óra múlva csiszolható, 
lakkozható. A 10 mmes lamella parketta estében a 
7 napos várakozási idô javasolt.

fontos tudnivAlók
Ne végezzen parkettázási munkát, ha a relatív pá ra
tartalom meghaladja a 75%ot, az aljzat hômér sék lete 
nem éri el a +15°Cot, a szoba hômér séklet pedig  
a +18°Cot. Vigyázat, a ragasztó fokozottan 
tûz és robba násveszélyes! Használata esetén 
nyílt láng használata és a dohányzás tilos!  
Az oldószer gôzének belélegzése az egészségre 
ártalmas! Szorosan lezárva, jól szellôztetett helyen 
tárolandó! A lefolyóba önteni tilos! Gyermekek elôl 
elzárandó! A hézagokból kitüremkedô ragasztót 
azonnal töröljük le – denaturált szesszel!  
A szerszámok tisztítása hasonlóan történik.

A ragasztóanyagot a fagytól óvni kell!

mûszAki AdAtok
Összetétel	 	polivinil-acetát	bázisú,	szerves	

oldószert	tartalmazó,	mûgyanta	
ragasztóanyag

oldószer:	 metil-acetát,	etil-alkohol

Szín:	 krémszínû	(beige)

Állaga:	 sûrûn	folyós

Szellôzési	idô:	 nincs

Nyitott	idô:	 	kb.	10	perc	(a	hômérséklettôl	és	
a	relatív	páratartalomtól	függôen)

Kötési	idô	és	a	ragasztás	
utáni	terhelhetôség:	 min.	48	óra

A	ragasztó	hôállósága	
(szállításkor,	tárolásnál):		 -10°C	–	+50°C-ig

A	ragasztás	kötés		
utáni	hôállósága:	 	max.	+50°C-ig,	padlófûtés	esetén	is	

alkalmas

Vízállóság:	 nedvességgel	szemben	ellenálló

Tûzveszélyességi	osztály:	 	„A"	–	fokozottan	tûz-	és	
robbanásveszélyes

Tûzveszélyességi	fokozat:	 I.

Anyagmennyiség:	

	 mozaikparketta	 0,7–1,0	kg/m
2
	(B3	kenôlap)	

	 csaphornyos-,	
	 lamella	parketta	stb.	 0,9–1,2	kg/m

2
	(B11	kenôlap)

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

	 	 Fogközmélység:	 3,25	mm
	 B3	 Fogközszélesség:	 3,70	mm
	 	 Fogtetôszélesség:	 3,30	mm
	 	 Fogközmélység:	 5,00	mm
	

B11
	 Fogközszélesség:	 6,10	mm

	 	 Fogtetôszélesség:	 7,90	mm

kiszerelés
17 kg fém kannában.

tárolás
„A” tûzveszélyes anyag tárolására alkalmas raktárban.

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 P 600 oldószeres parkettaragasztó csak 
a termékismertetôben feltüntetett területeken hasz nál
ható fel. A munkakörülmények sokfélesége miatt, a 
munka megkezdése elôtt célszerû próbara gasz tást 
végezni. 

A burkolóanyaggyártók használatra vonatkozó 
utasításait mindenkor vegyék figyelembe!

Alkalmazástechnikai tanácsadás:
Tel.: 30/9192–938

GyártJA
GAMA GROUP a.s. 
závod 2, 592 41 Dale ín, Cseh Köztársaság 
Tel:+420 566 503 926,  
Fax:+420 566 503 932

Jellemzôi

•	 kétkomponensû,	reaktív	ragasztó

•	 víz-	és	oldószermentes

•	 	a	leragasztott	parketta	térfogatváltozását	rugalmasan	követi

•	 padlófûtés	esetén	is	alkalmazható

•	 	TF	303	Thomsit-Floor	szigetelô	alátétre	is	használható

AlkAlmAzási terület
Oldószer és vízmentes, kétkomponensû reaktív 
ragasztóanyag valamennyi parketta és fafajta 
ragasztására nedvszívó és nem nedvszívó aljzaton.

A felület elôkészítése
Az aljzat legyen tiszta, tartósan száraz, repedéstôl – 
valamint tapadást gátló anyagoktól mentes, megfelelô 
húzó- és nyomószilárdságú. Az esetlegesen meglévô 
ragasztómaradványokat a munka megkezdése elôtt 
– lehetôleg – el kell róla távolítani. 
 Nedvszívó aljzat esetén: 
Betonaljzat, cementesztrich: Az aljzat 
felületén lévô puha fedôréteget (cementtej) vagy a 
lazán tapadó cementmaradványokat csiszolással 
kell eltávolítani. Porelszívás után az aljzatot a 
megfelelô arányban hígított Thomsit R 777 
diszperziós – vagy az R 766 multifunkciós 
alapozóval kezeljük elô a jobb tapadás érdekében. 
A Thomsit DD+ (DH Maxi) aljzatkiegyenlítô 
felhordását az alapozó teljes beszívódása után kell 
megkezdeni (kb. 1 óra).
A gipszesztrich alapozását  –  az adalékszemcsékig 
történô lecsiszolás és porelszívás után – vízzel 1:4 
arányban hígított R 766 multifunkciós alapozóval 
végezzük el. Az alapozó száradási ideje ebben az 
esetben 2 óra!
Tömör, nem szívó aljzat esetén:
Az aljzat felületét (kôpadló, járólap stb.) megfelelô tisz-
títás és érdesítés után a Thomsit R 790 töltôanyaggal 
dúsított alapozóval vagy az R 766 multifunkciós 

alapozóval kezeljük elô. Az elôírt száradási idô után 
legalább 3 mm vastagságban hordjuk fel a felületre a 
Thomsit DD+ (DH Maxi) aljzatkiegyenlítôt.
A kiegyenlített aljzat burkolhatósági idejére vonatkozó 
elôírásokat figyelembe kell venni a ragasztás megkez-
dése elôtt!
A ragasztás elôtti kellôsítést feltétlenül 
végezzük el a hígítatlan Thomsit R 777 
diszperziós elôkenôvel vagy az 1:1 
arányban hígított R 766 multifunkciós 
alapozóval!

felhordás
Az edényzet mindkét komponenst bekeverési 
arányban tartalmazza. A kanna duplafedelû felsô 
részébôl – a felsô mûanyag dugót és az alsó 
lemezfeneket átlukasztva  az edzôt (térhálósító) 
folyassuk az alsó részben lévô gyantába, majd 
elektromos keverôvel addig keverjük, amíg 
egyenletes beige színû nem lesz. A keverési idô 
min. 2 perc. Részmennyiségeket nem lehet 
összekeverni. 

A ragasztót B3, vagy B11 jelzésû fogazott 
kenôlappal egyenletesen hordjuk fel az aljzatra, 

P 625
Poliuretán parkettaragasztó
Valamennyi	parketta-	és	fafajta	ragasztására

Tûzveszélyes
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Henkel Magyarország Kft.
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de egyszerre csak akkora felületre, amekkora 10 
percen belül parkettával bur kol ható. A parkettát 
kis csúsztatással helyezzük a ragasztóba és toljuk 
ütközésig. A fal mellett meg felelô dilatációs rést 
kell hagyni. A hézagokból kitüremkedô ragasztót 
a parkettáról azonnal le kell törölni denaturált 
szesszel. A kész burkolat 24 óra után ter hel hetô. 
A csiszolást és lakkozást – ha szük sé ges – 24–48 
óra múlva ja va solt megkezdeni.

fontos tudnivAlók
A göngyöleg falára feltapadt ragasztómarad vá nyo
kat ne használják fel. A szerszámokat a használat 
után azon nal meg kell tisztítani denaturált szesszel.
A megkötött ragasztót már csak mechanikusan lehet 
eltávolítani.  Az üres göngyöleget nem szabad tûzbe 
dobni!

Ha nem kielégítô a szellôzés, használ janak légzésvédô 
készüléket. Kérjük, hogy tartsák be a göngyölegcímkén 
lévô figyelmeztetô jelzé seket és vegyék figyelembe a 
biztonságtechnikai adatokat. 

Ha a szembe kerül, bô vízzel alaposan ki kell öb lí   teni 
és az orvost felkeresni. Munka közben meg felelô védô
kesztyût és védôszemüveget célszerû hordani. Baleset 
vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni.

Biztonságtechnikai adatok:

A komponens (gyanta): nincs

B komponens (edzô): Xn = egészségre káros, 
difenilmetán – 4,4' – diizocianátot tartalmaz. 
Belélegzése egészségkárosító. Ingerli a szemet, a 
légzôszerveket és a bôrt.

mûszAki AdAtok
Összetétel:	 	poliuretán	alapú,	oldószermentes	

ragasztó,	mely	két	komponensbôl	–	
gyantából	és	térhálósítóból	(edzô)	áll

	 A	komponens	 B	komponens

Szín:	 törtfehér	 sötétbarna

Állaga:	 pasztaszerû	 hígan	folyós

Sûrûség:	 1,55	kg/l	 1,2	kg/l

Keverési	arány:	 6	súlyrész	 1	súlyrész

Fazékidô:	 30-45	perc	(hûtéssel	növelhetô)

Szellôzési	idô:	 nincs

Nyitott	idô:	 	kb.	60	perc		
a	hômérséklettôl	függôen

Kötési	idô	és	terhelhetôség:	 24	óra

A	ragasztóanyag	hôállósága:	
	 szállításkor	és	tárolásnál:	 +5°C	–	+30°C-ig	
	 kötés	után:	 	-20°C	–	+80°C-ig

Vízállóság:	 nedvességálló

Lobbanáspont:	 +	100°C

Tûzveszélyességi	osztály:	 „C"	tûzveszélyes

Anyagszükséglet:	

	 Mozaikparketta	 0,8–1,1	kg/m
2
	(B3	kenôlap)	

	 Nagyméretû	parketta	 1,0–1,3	kg/m
2
	(B11	kenôlap)

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

	 Fogközmélység:	 3,25	mm	
	 Fogközszélesség:	 3,70	mm	
	 Fogtetôszélesség:	 3,30	mm

	 Fogközmélység:	 5,00	mm	
	 Fogközszélesség:	 6,10	mm	
	 Fogtetôszélesség:	 7,90	mm

kiszerelés
8 kg duplafedelû mûanyag vödörben.

tárolás
Eredeti göngyölegben, +5°C felett, száraz és 
hûvös helyen.

felhAsználhAtó
Az elôírt tárolás mellett a gyártástól számított 12 
hó napig. 

eGyéb információk
A göngyöleget csak akkor tegyük a hulla dék 
gyûjtôbe, ha az teljesen üres és nem tar tal maz 
anyagmaradványokat. 

A munkakörülmények sokféle sége miatt, a munka 
megkezdése elôtt célszerû próba ra gasztást végezni. 

A burkolóanyaggyártók használatra vonatkozó 
utasításait mindenkor vegyék figyelembe!

Alkalmazástechnikai tanácsadás:
Tel.: 30/9192–938

B	3

B	11

Ártalmas

P 675
fleXtec® elasztikus parkettaragasztó
Elsôsorban	többrétegû	készparketta	rugalmas	ragasztására

Jellemzôi
•	 	megvédi	az	aljzatot	a	parketta	mozgásakor	fellépô	

tépô-nyíró	erôtôl	
•	 hosszantartó	rugalmasság	és	ragasztási	szilárdság
•	 víz	és	oldószermentes
•	 kiváló	tapadás	csaknem	minden	felülethez
•	 	a	legtöbb	esetben	nincs	szükség	a	kiegyenlített	

felület	alapozására
•	 FLEXTEC®	technológiával	készült

AlkAlmAzási terület
A Thomsit P 675 nagyon alacsony szerves illóanyag 
kibocsátású (EC1), speciális, víz és oldószermentes, 
egykomponensû, módosított szilán polimer bázisú 
parkettaragasztó, amely elsôsorban többrétegû 
és nagyméretû parketta típusok (lakkozott vagy 
lakkozatlan) ragasztására alkalmas. Nem javasolt bütü 
parkettához, valamint MDF/HDF középrétegû laminált 
padlóhoz. Szívó és nem szívó aljzatra egyaránt 
ragasztható vele parketta. Mivel a ragasztóanyag 
elasztikus, felveszi a parketta mozgásakor fellépô – és 
az aljzatot gyakran károsító – tépônyíró feszültséget. 
Könnyû alkalmazhatóságának és rugalmasságának 
köszönhetôen a hagyományos 1K és 2K poliuretán 
parkettaragasztók méltó alternatívája. Padlófûtés 
esetén is alkalmazható.

A felület elôkészítése
Az aljzat legyen tartósan száraz, szilárd, repedéstôl- 
valamint tapadást gátló anyagoktól mentes! A felújítási 
munkák során, a régi burkolat eltávolítását követôen 
visszamaradt ragasztómaradványokat – lehetôleg – el 
kell róla távolítani. A kô és járólapokat alapozás elôtt 
tisztítsuk meg, például a Thomsit PRO 40 intenzív tisz-
títóval. Az aljzat egyenetlenségeit – a szívóképesség 
függvényében – a megfelelô alapozás után például a 
Thomsit önterülô aljzatkiegyenlítô segítségével szüntes-
sük meg, minimum 2 mm vastagságban. Az alapozó- 
és az aljzatkiegyenlítô kiválasztásánál figyelembe kell 
venni az aljzat típusát és szívóképességét, valamint a 

várható igénybevétel nagyságát. A kiegyenlített aljzat 
burkolhatóságára vonatkozó elôírásokat figyelembe 
kell venni!

felhordás

A ragasztót B11 vagy B15 típusú fogazott kenôlappal 
egyenletesen hordjuk fel az aljzatra, de egyszerre 
csak akkora felületre, amekkora a nyitott idôn belül 
parkettával lefedhetô. A parkettát kis csúsztatással 
helyezzük a ragasztóágyba és toljuk ütközésig. 
Így biztosítható leginkább a parketta hátoldalának 
ragasztóval történô érintkezése. A tökéletes ragasztás 
eléréséhez a parkettát még a ragasztó bôrösödése 
elôtt rakjuk le. Ügyeljünk rá, hogy a parkettalécek 
oldalait ne ragasszuk egymáshoz. A rakás ideje alatt 
és az azt követô 24 órán belül lehetôleg ne közleked
jünk a leragasztott parkettán. A fal mellett megfelelô 
(min. 10 mm) dilatációs rést kell hagyni. Az aljzatki
egyenlített, nedvszívó felületre leragasztott parketta 
legkorábban 24 óra múlva, a nem szívó felületre 
ragasztott pedig 48 óra múlva csiszolható, lakkoz
ható.
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Jellemzôi

•	 oldószermentes

•	 	rövid	ideig	tartó	vizes	hatásoknak	ellenáll		

(d3-as	vízállóság)

•	 kiadós

•	 gyorsan	köt

•	 jó	kezdeti	tapadás

•	 nagyon	jó	végsô	szilárdság

•	 egyszerû	felhasználás

AlkAlmAzási terület
Diszperziós parkettaragasztó készparketta, lami nált 
padló és faforgácslap nút és csapragasztására. 
D3as vízállóságú.

A felület elôkészítése
Az aljzat legyen sima, tartósan száraz, tiszta, 
re pe  désmentes, megfelelô húzó és nyomó szilárd
ságú. A ragasztandó parkettafelületek (nút és csap) 
legyenek tiszták, por és zsírmentesek.

felhordás
A kupakot a megfelelô méretûre vágjuk és a 
ragasz tót egyenletesen a nútba juttatjuk. A par
ketta szálakat gondosan illesztjük és óvatosan 
összeütögetjük. 75%nál magasabb páratartalom, 
valamint 15°C alatti padlóhômérséklet esetén ne 
végezzünk parkettafektetést.

fontos tudnivAlók
Az összeragasztott felületek közül kitüremkedett 
ragasztót nedves ruhával azonnal le kell törölni. 
A szerszámok száradás elôtt vízzel tisztíthatók.  
A megbontott flakont légmentesen zárjuk le. Csator

nába önteni nem szabad! A ragasztóanyagot a 
fagytól óvni kell!

mûszAki AdAtok

Összetétel:	 	polivinil-acetát	alapú	diszperziós	
ragasztó

Szín:	 fehér,	száradás	után	áttetszô

Állaga:	 magas	viszkozitású

pH-érték:	 4

Sûrûség:	 1,1	kg/l

Szellôzési	idô:	 nincs

Nyitott	idô:	 	kb.	15	perc	–	a	hômérséklettôl	és	
páratartalomtól	függôen

Kötési	idô	és	ragasztás	
utáni	terhelhetôség:	 kb.	24	óra

Hôállóság:	
	 szállításkor,	tárolásnál:	 0–50°C,	fagytól	óvni	kell!	
	 kötés	után:	 	max.	50°C,	padlófûtés	esetén	is	

alkalmazható

P 640
Parketta nút- és csapragasztó
Szalagparketta	és	laminált	padló	úsztatott	fektetéséhez

fontos tudnivAlók
  A többrétegû  MDF/HDF középréteget is tartalmazó 
– laminált padló vagy parketta panelek nedvességre 
nagyon érzékenyek. Amennyiben nem tudjuk 
kiküszöbölni az évszak váltakozások miatti nedvesség 
fluktuációt, célszerû a kétkomponensû Thomsit P 625 
poliuretán ragasztó alkalmazása.
  Az átlagostól jelentôsen eltérô szélességi 
és vastagsági aránnyal rendelkezô tömör 
parketta (pl. 10 mm lamella parketta) esetében 
az erôteljes mikroklíma (páratartalom) 
változások „teknôsödést” idézhetnek 
elô, amelyet az elasztikus ragasztó nem 
képes teljesen megakadályozni. Ebben az 
esetben is célszerû a Thomsit P 625 ragasztó 
alkalmazása.
A ragasztót a felhasználás elôtt alaposan fel kell 
keverni! Ne végezzünk parkettázási munkát, ha 
a relatív páratartalom meghaladja a 75%ot, 
az aljzat hômérséklete nem éri el a +15°Cot, a 
szobahômérséklet pedig a +18°Cot.
  Ha a vödörben lévô ragasztó tetején esetleg 
bôrösödés található, távolítsuk el és ne keverjük bele 
a ragasztóba.
  A megbontott vödröt használat után szorosan zárjuk 
le. A hézagokból kitüremkedô ragasztót azonnal 
töröljük le denaturált szesszel! A szerszámok tisztítása 
hasonlóan történik.

A ragasztóanyagot a fagytól óvni kell!

mûszAki AdAtok
Összetétel:		 	Szervetlen	töltôanyagokat	és	

poliészter/éter	alkoholokat	tartalmazó	
ragasztóanyag

Állaga:	 pasztaszerû

Színe:		 beige

Kiadósság:		
mozaik	parketta	 	
csaphornyos,	ipari	parketta	stb.	 B11	kenôlapát	900	–1200	g/m2	
nagyméretû	parketta		 B15	kenôlapát	1100	–1400	g/m2

Szellôzési	idô:	 nincs

Nyitott	idô:		 30	–	45	perc	

Terhelhetô:		 kb.	24	óra	elteltével

Csiszolható,	lakkozható:	
Nedvszívó	felületre	ragasztva:	 legkorábban	24	óra	múlva	
Nem	szívó	felültre	ragasztva:	 legkorábban	48	óra	múlva

Hôállóság	szállításkor,	tárolásnál:		+5°C	–	+50°C

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

	 	 Fogköz	mélység:	 3,25	mm
	 B3	 Fogtetô	szélesség:	 3,70	mm
	 	 Fogköz	szélesség:	 3,30	mm

	 	 Fogköz	mélység:	 5,00	mm
	 	 Fogtetô	szélesség:	 6,10	mm
	 B11	 Fogköz	szélesség:	 7,90	mm

	 	 Fogköz	mélység:	 6,50	mm
	 	 Fogtetô	szélesség:	 5,50	mm
	 B15	 Fogköz	szélesség:	 7,00	mm

kiszerelés
18 kg mûanyag vödörben

tárolás
Eredeti göngyölegben, +5°C felett, száraz és 
hûvös helyen.

felhAsználhAtó
Az elôírt tárolás mellett a gyártástól számított 6 
hónapig.

eGyéb információk
A göngyöleget csak akkor tegyük a hulladékgyûjtôbe, 
ha az már teljesen üres és nem tartalmaz 
anyagmaradványokat. A ragasztót nem szabad 
a talajba, természetes vizekbe vagy a csatornába 
juttatni! 

A Thomsit P 675 FLEXTEC® elasztikus parkettaragasztó 
csak a termékismertetôben feltüntetett területeken 
használható fel.

A termékparamétereket gyakorlati tapasztalataink 
illetve mérési eredményeink alapján adtuk meg. 
A munkakörülmények sokfélesége miatt, a munka 
megkezdése elôtt célszerû próbaragasztást végezni! 
A burkolóanyaggyártók alkalmazásra vonatkozó 
utasításait mindenkor vegyék figyelembe!

Alkalmazástechnikai tanácsadás:
Tel.: 30/9192–938
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Henkel Magyarország Kft.
Ragasztás Technológiák Üzletág 
H1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.
H1519 Budapest, Pf. 429. 
Tel.: (+361) 3725555 • Fax: (+361) 2091543

Vízállóság:	 d3,	vízálló	

Gyulladáspont:	 nincs

Veszélyességi	besorolás:	 nem	veszélyes

Anyagszükséglet:	 kb.	25	g/nút	folyóméter

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

kiszerelés
750 g mûanyag flakonban.

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 
gyûjtô be, ha az teljesen üres és nem tartalmaz 
anyagmaradványokat. 

A Thomsit P 640 parketta nút és csapragasztó 
csak a termékismertetôben feltüntetett területeken 
használható fel. A termékparamétereket gyakorlati 
tapasztalataink illetve mérési eredményeink alap
ján adtuk meg. A munkakörülmények sokféle sége 
miatt, a munka megkezdése elôtt célszerû próba
ragasztást végezni. 

A burkolóanyaggyártók használatra vonatkozó 
utasításait mindenkor vegyék figyelembe!

Alkalmazástechnikai tanácsadás:
Tel.: 30/9192–938

GyártJA
Henkel Magyarország Kft. Ragasztógyár 
2851 Környe, Üveggyár u. 10. 
Tel.: +36 34 573 905 Jellemzôi

•	 	szerves	oldószert	nem	tartalmaz

•	 helyettesíti	a	rézszalag-hálót

•	 felhasználásra	kész

•	 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.

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 szük-
ség van a megfelelô Thomsit aljzatkiegyenlítô és 
alapozó használatára. A kiválasztott Thomsit anya-
gok típusa függ az aljzat szívóképességétôl. Az alj-
zat elôkészítésével kapcsolatos teendôk a Thomsit 
aljzatkiegyenlítôk mûszaki adatlapjában találhatók.

felhordás
A Thomsit R 762 vezetôképes elôkenôt hí gít at lanul, 
teddyhengerrel 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. 

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.

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 
H1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.
H1519 Budapest, Pf. 429. 
Tel.: (+361) 3725555 • Fax: (+361) 2091543

Szín:	 fekete

Állag:	 folyékony

pH-érték:	 kb.	8

Sûrûség:	 kb.	1,2	kg/l

Száradási	idô:	 	legalább	12	óra	(a	hômérséklettôl	
és	a	relatív	páratartalomtól	
függôen)

Vízállóság:	 nedvességgel	szemben	ellenálló

Levezetési	ellenállás:	 <	3x105	ohm

Anyagszükséglet:	 100–150	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 burkolóanyaggyártók használatra vonatkozó 
utasításait mindenkor vegyék figyelembe!

Alkalmazástechnikai tanácsadás:
Tel.: 30/9192–938

k 112
vezetôképes ragasztó
Elektromosan	vezetôképes	és	elektrosztatikusan	vezetôképes	(disszipatív)	
PVC-	és	gumiburkolat	MSZ	EN	14041	szabvány	szerinti	ragasztására

Jellemzôi
•	 szerves	oldószert	nem	tartalmaz
•	 rugalmas,	felhasználásra	kész
•	 vezetôképes

•	 székgörgô	igénybevétellel	szemben	ellenálló

AlkAlmAzási terület
Elektromosan vezetôképes és elek tro-
sztatikusan vezetôképes (disszipatív) PVC-  
és – 2,5 mmnél nem vastagabb – gumiburkolat 
ragasz tására alkalmas. Padlófûtés esetén is 
alkalmazható.

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 elôkészítésével kapcsolatos teendôk a Thomsit 
aljzatkiegyenlítôk mûszaki adatlapjában találhatók.

A PVCburkolat MSZ EN 14041szabvány szerinti 
vezetôképes fektetéséhez a Thomsit R 762 
vezetôképes alapozó használata is szükséges. 
Így felesleges a rézszalagháló alkalmazása.  
A földeléshez 30 m2-enként 1 m hosszú 
rézszalag szükséges, melyet a vezetôképes alapozás 
után ragasszunk az aljzatra a Thomsit K 112 ragasztóval. 
Vezetôképes (antisztatikus) gumiburkolat ragasztása 
esetén nem ajánlott a vezetôképes alapozó alkalmazása! 
A földelô hálózat kiépítését (rézszalag fektetése) a 
gumiburkolat gyártójának utasítása szerint kell elvégezni! 
A rendszer földelését bízzuk villamossági szakemberre. 

felhordás
PVC-burkolat ragasztása: 
Nedves ragasztás: A vezetôképes alapozóval kezelt 
nedvszívó aljzat esetében 20–30 perc szellôzési idô 
elteltével a burkolatot a még nedves ragasztóágyba 
fektetjük, majd ala po san bedörzsöljük. Figyelem! 
A Thomsit R 762 alapozó csak nedvszívó aljzatra 
hordható fel.

Kontakt ragasztás: Tömör aljzat esetén a ragasztót 
hordjuk fel az aljzatra. Simítsuk bele a burkolatot, 
majd néhány perc múlva húzzuk azt vissza. Ezután 
várjuk meg, hogy a ragasztóanyag – mindkét felületen 
– telje sen kiszellôzzön. Az ujjpróbánál (60–90 perc 
elteltével) az ujjunkhoz nem tapadhat ragasztó. 
Ezután ismét nyomjuk a burkolat az aljzathoz, jó 
erôsen dörzsöljük rá, majd hengerezzük át. 

Gumiburkolat ragasztása nedvszívó 
aljzatra: Ebben az esetben nem ajánlott 
a vezetôképes alapozó alkal mazása. 
A vezetôképesség eléréséhez éppen ezért 
szigorúan be kell tartani a burkolat-
gyártó idevonatkozó elôírásait. Általában 
rézszalag kerül minden egyes tekercs hossz ten
gelye alá, melyeket összekötnek egy – a fal mellett 
körbefutó – rézszalaggal. Ezzel együtt két ellentétes 
sarokban kivezetést kell készíteni a bizton sá gos 
földeléshez. Maga a ragasztás a PVCbur kolat 
fektetésénél már ismertetett módon történik.

fontos tudnivAlók
A burkolat összehegesztését legkorábban a ragasztást 
követô napon lehet elvégezni.A ragasztót „Nonstatic 
K" fogazott kenôlappal kell felhordani! 
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Henkel Magyarország Kft.
Ragasztás Technológiák Üzletág 
H1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.
H1519 Budapest, Pf. 429. 
Tel.: (+361) 3725555 • Fax: (+361) 2091543

Kérjük, tartsák be a burkolat gyár tók fek te tésre 
vonatkozó elôírásait.

A ragasztóanyagot a fagytól óvni kell!

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

mûszAki AdAtok
Összetétel:	 	vinil-acetát	kopolimer	alapú,	vizes	

diszperziós	ragasztóanyag

Szín:	 világosszürke

Szellôzési	idô:	
Nedves	ragasztás	esetén:		 10–20	perc

Nyitott	idô	
Nedves	ragasztás	esetén:	 kb.	45–60	perc	
Kontaktragasztás	esetén:	 kb.	60	perc

Terhelhetô:	 kb.	24	óra	múlva

A	ragasztás	hôállósága:	 	+50°C-ig,	padlófûtés	esetén	is	
alkalmazható.

Vízállóság:	 nedvességgel	szemben	ellenálló

Levezetési	ellenállás:	 <	3x10
5
	ohm

Anyagszükséglet:	 350	g/m2	(Thomsit	„Non-static	K")

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

	 	 Fogköz	mélység:	 2,50	mm
	 Non	Static	K	(S1)	 Fogköz	szélesség:	 2,00	mm
	 	 Fogtetô	szélesség:															hegyes

kiszerelés
12 kg mûanyag vödörben.

tárolás
Eredeti göngyölegben, +5°C felett.

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 K 112 vezetôképes ragasztó csak a 
ter mék ismertetôben feltüntetett területeken hasz nál
ható fel. A ter mék paramétereket gyakorlati tapasz
ta lataink illetve mérési eredményeink alapján adtuk 
meg. A mun ka körülmények sokfélesége miatt, a 
mun ka meg kezdése elött célszerû próba ragasztást 
végezni.

A burkolóanyaggyártók használatra vonatkozó 
utasításait mindenkor vegyék figyelembe!

Alkalmazástechnikai tanácsadás:
Tel.: 30/9192–938

t 412
vezetôképes linóleum és szônyegpadló ragasztó
Elektromosan	vezetôképes	és	elektroszatikusan	vezetôképes	(disszipatív)	
linóleum	és	textil	burkolat	MSZ	EN	14041	szabvány	szerinti	ragasztására

Jellemzôi

•	 	szerves	oldószert	nem	tartalmaz
•	 magas	ragasztási	szilárdság
•	 kiadós
•	 székgörgô	igénybevételnek	ellenáll
•	 padlófûtés	esetén	is	alkalmazható

AlkAlmAzási terület
Elektromosan vezetôképes és elektrosztatikusan 
vezetôképes (disszipatív) linóleum és textil 
padlóburkolat ragasztására alkalmas, a Thomsit 
R 762 vezetôképes  elôkenôvel kezelt nedvszívó 
aljzatra.

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 elôkészítésével kapcsolatos teendôk a 
Thomsit aljzatkiegyenlítôk mûszaki adatlapjában 
találhatók.

A kiegyenlített aljzat burkolhatósági idejére 
vonatkozó elôírásokat figyelembe kell venni a 
ragasztás megkezdése elôtt!
Az MSZ EN 14041 szabvány szerinti vezetôképes 
ragasztáshoz a Thomsit R 762 vezetô ké pes 
elôkenô használata szükséges. Ezzel feleslegessé 
válik a rézszalagháló alkalmazása. A földe lés-
hez 30 m2-enként 1 m hosszú rézszalag 
szükséges, melyet a vezetôképes alapozás után a 
Thomsit T 412 ragasztóval ragasszunk az aljzatra.  
A földelést bízzuk szakemberre! Figyelem: 
a Thomsit R 762 alapozó csak nedvszívó aljzatra 
hordható fel!

felhordás
A Thomsit T 412 vezetôképes ragasztót Thomsit 
„Non-static TL” fogazott kenôlappal hordjuk fel 
az  aljzatra. 510 perc perc szellôzési idô után a 

burkolatot a még nedves ragasztóágyba fektetjük és 
bedörzsöljük. A vastag, merev burkolatszéleket és 
sarkokat kis idô múlva újból a ragasztóba nyomjuk. 
A ra gasztófoltok vízzel azonnal eltávolíthatók. A 
burkolatgyártók fektetési utasításait be kell tartani!

fontos tudnivAlók
A ragasztót a göngyöleg fedelére ragasztott 
Thomsit „Nonstatic TL” fogazott kenôlappal 
forgalmazzuk.

A ragasztóanyagot a fagytól óvni kell!

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

mûszAki AdAtok
Összetétel:	 	vezetôképes	adalékot	tartalmazó	–	

poliakrilát	vizes	diszperzió

Szín:	 világosszürke

pH-érték:	 6,5

Sûrûség:	 1,3	kg/l
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Szellôzési	idô:	 	5–10	perc

Terhelhetôség	ragasztás	után:	 kb.	24	óra

Kötési	idô	(végsô		
ragasztási	szilárdság):		 72	óra

Székgörgô	igénybevétel:	 	a	dIN	68	131	szabvány	szerint	ellenálló

A	ragasztás	hôállósága:	 	+50°C-ig,	padlófûtés	esetén	is	
alkalmazható

Nedvesség-állóság:	 	a	leragasztott	textilburkolat	
tisztítógéppel	tisztítható

Levezetési	ellenállás:	 <	3x10
5
	ohm

Anyagszükséglet:		 500–600	g/m2

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

	 	 Fogköz	mélység:	 3,50	mm
	 	Non	Static	TL	(S2)	 Fogköz	szélesség:	 4,50	mm
	 	 Fogtetô	szélesség:	 hegyes

kiszerelés
14 kg mûanyag vödörben.

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 T 412 vezetôképes linóleum és 
szônyegpadló ragasztó csak a termékismertetôben 
feltüntetett területeken használható fel. A ter mék
paramétereket gyakorlati tapasztalataink illetve 
mérési eredményeink alapján adtuk meg. A mun
ka körülmények sokfélesége miatt, a munka meg
kezdése elött célszerû próbaragasztást végezni.

A burkolóanyaggyártók használatra vonatkozó 
utasításait mindenkor vegyék figyelembe!

Alkalmazástechnikai tanácsadás:
Tel.: 30/9192–938

Henkel Magyarország Kft.
Ragasztás Technológiák Üzletág 
H1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.
H1519 Budapest, Pf. 429. 
Tel.: (+361) 3725555 • Fax: (+361) 2091543

dt 300
kétoldalas ragasztószalag lábazati szônyegcsík 
felragasztásához
1	mm-nél	nem	mélyebb	hátoldali	textura	esetén

Jellemzôi

•	 nincs	szükség	szögre	és	csavarra

•	 rendkívül	nagy	kezdeti	tapadás	és	tartós	rögzítés

•	 	szagmentes,	oldószeres	kontaktragasztó	kiváltására	

alkalmas

•	 öregedésnek	kiválóan	ellenáll

AlkAlmAzási terület
A Thomsit DT 300 rendkívül erôs, kétoldalas 
ragasztószalag szegett, elsôsorban tûzött és 
habhátoldalú lábazati szônyegcsík felragasztására.
A fogadó felület lehet:
 beton, falazat, vakolat,
 fém, fa, kerámia,
 mûanyag, festékbevonat,
 jól tapadó tapéta,
1 mmnél nem mélyebb felületi egyenetlenségek esetén.

A felület elôkészítése
A fogadó felület legyen tiszta, pormentes, tartósan 
száraz, szilárd, repedéstôl valamint tapadást 
gátló anyagoktól mentes! A meglévô tapétának 
vagy festék rétegnek megfelelô tapadással kell 
rendelkezniük. A fém felületet meg kell tisztítani a 
zsírtól, olajtól (pl. purhab tisztító vagy más zsíroldó 
tisztítószer segítségével). Az ásványi felületeket a 
ragasztás elôtt le kell alapozni a Thomsit R 766 
Multifunkciós alapozóval.

rAGAsztás
A DT 300 kétoldalas ragasztószalagot elsôsorban 
beszegett, tûzött lábazati szônyegcsík ragasztására 
fejlesztettük ki, de rendkívüli tapadó ereje miatt 
egyéb burkolatok lábazati felhajtása esetén is 
alkalmazható (szükség esetén próbaragasztás 
javasolt). A ragasztószalagot a lábazati 
szônyegcsík hátoldalára úgy kell felragasztani, 
hogy a szalag legalább 4 mm szélesen a szegett 
hátoldali részt is lefedje. Célszerû megfelelô 

ragasztószalag adagolót alkalmazni a munka 
megkönnyítése és a pontosabb munkavégzés 
érdekében. Igazítsa a lábazati csíkot a helyére 
feszítés nélkül, folyamatosan húzva ki alóla a 
védôpapírt. A ragasztószalag tapadásának 
növelése érdekében használjon gumikalapácsot. 
A sarkoknál és ívelt felületekhez rögzítés esetén 
javasoljuk – kb. 20 cm hosszan – ragasztószalag 
felragasztását is a falra.

fontos tudnivAlók
  A szilikonos védôpapír eltávolítását követôen 
védeni kell a ragasztós felületet a szennyezôdéstôl.

  Ne végezzen burkolási munkát, ha az aljzat 
hômérséklet < 15°C és a levegô relatív 
páratartalom > 75%.

biztonsáGi információk
A ragasztószalag alkalmazása során semmiféle 
biztonsági intézkedés betartására nincs szükség!
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mûszAki AdAtok
Hordozó	réteg:		 vörös	színû	polietilén	háló

Szín:	 áttetszô

Védôréteg:	 szilikonnal	átitatott	papír

A	tekercs	mérete:	
	 szélessége	 hossza	 		súlya	 csomagolási	egység	
	 55	mm	 50	m	 kb.	1,1	kg	 24	tekercs/karton

Hôállóság:	 	
szállítás,	tárolás	 -20	°C	–	+50°C	 	
felhasználás	után		 +50°C-ig

A	fenti	adatok	átlagos	idôjárási	viszonyokra	(+23°C	és	55%	relatív	
páratartalom)	vonatkoznak.	

kiszerelés
24 tekercs/karton (55 mm széles x 50 m hosszú)

tárolás
Eredeti göngyölegben, +10°C felett, száraz és 
hûvös helyen.

felhAsználhAtó
Az elôírt tárolás mellett a gyártástól számított  
24 hónapig.

eGyéb információk

A csomagolóanyag és a védôpapír újrahasznosítható, 
ezért háztartási hul ladékként kezelhetô.  
A termékmaradványt építôipari hulladékgyûjtôben 
kell elhelyezni. A termékparamétereket gyakorlati 
tapasztalataink illetve mérési eredményeink alapján 
adtuk meg. A munkakörülmények sokfélesége miatt, 
a munka megkezdése elôtt célszerû próbaragasztást 
végezni! A burkolóanyaggyártók alkalmazásra 
vonatkozó utasításait mindig figyelembe kell venni!

Alkalmazástechnikai tanácsadás:
Tel.: 06309192938

Henkel Magyarország Kft.
Ragasztás Technológiák Üzletág 
H1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.
H1519 Budapest, Pf. 429. 
Tel.: (+361) 3725555 • Fax: (+361) 2091543

dt 550
kétoldalas ragasztószalag kemény lábazati profilhoz
Melegburkolatok	felhajtásainak	ragasztása	kemény	lábazati	profilhoz

Jellemzôi

•	 rendkívül	nagy	kezdeti	tapadás	és	tartós	rögzítés

•	 	szagmentes,	oldószeres	kontaktragasztó	kiváltására	

alkalmas

•	 öregedésnek	kiválóan	ellenáll

AlkAlmAzási terület
A Thomsit DT 550 rendkívül erôs, kétoldalas 
ragasztószalag, elsôsorban melegburkolatok 
felhajtásainak ragasztására – kemény lábazati 
profilhoz.
A burkolat lehet:
 tûzött vagy habhátoldalú szônyeg
 tûfilc,
 szôtt szônyeg
 PVCburkolat
 gumi és linóleum.
A DT 550 ragasztószalag kiválthatja a szerves 
oldószert tartalmazó kontaktragasztókat és tiszta 
munkát tesz lehetôvé, várakozási idô nélkül (nincs 
szükség szellôzési és nyitott idôre).

A felület elôkészítése
A kemény lábazati profil felülete (fogadó felület) legyen 
tiszta, por és tapadást gátló anyagoktól mentes!

rAGAsztás
A DT 550 kétoldalas ragasztószalagot elsôsorban 
melegburkolatok felhajtásainak ragasztására 
fejlesztettük ki, kemény lábazati profilhoz. Rendkívüli 
tapadó ereje miatt lábazati profilok ragasztására is 
alkalmas (szükség esetén próbaragasztás javasolt). 
A ragasztószalagot a felhajtásra váró burkolatrész 
hátoldalára kell felragasztani. Célszerû megfelelô 
ragasztószalag adagolót alkalmazni a munka 
megkönnyítése és a pontosabb munkavégzés 
érdekében. Igazítsa a burkolatot a helyére feszítés 
nélkül, folyamatosan húzva ki alóla a védôpapírt. A 
ragasztószalag tapadásának növelése érdekében 
használjon gumikalapácsot. 

fontos tudnivAlók
  A szilikonos védôpapír eltávolítását követôen 
védeni kell a ragasztós felületet a szennyezôdéstôl.

  Ne végezzen burkolási munkát, ha az aljzat 
hômérséklet < 15°C és a levegô relatív 
páratartalom > 75%.

biztonsáGi információk
A ragasztószalag alkalmazása során semmiféle 
biztonsági intézkedés betartására nincs szükség!

mûszAki AdAtok
Hordozó	réteg:		 vörös	színû	polietilén	háló

Szín:	 áttetszô

Védôréteg:	 szilikonnal	átitatott	papír

A	tekercs	mérete:	
	 szélessége	 hossza	 		súlya	 csomagolási	egység	
	 40	mm	 50	m	 kb.	0,8	kg	 32	tekercs/karton

Hôállóság:	 	
szállítás,	tárolás	 -20°C	–	+50°C	 	
felhasználás	után		 +50°C-ig



20
14

. 
fe

br
uá

r

6968 Minôség a Mestereknek

A	fenti	adatok	átlagos	idôjárási	viszonyokra	(+23°C	és	55%	relatív	
páratartalom)	vonatkoznak.	

kiszerelés
32 tekercs/karton

tárolás
Eredeti göngyölegben, +10°C felett, száraz és 
hûvös helyen.

felhAsználhAtó
Az elôírt tárolás mellett a gyártástól számított  
24 hónapig.

eGyéb információk
A csomagolóanyag és a védôpapír újrahasznosítható, 
ezér t háztar tási hul ladékként kezelhetô.  
A termékmaradványt építôipari hulladékgyûjtôben 
kell elhelyezni. A termékparamétereket gyakorlati 
tapasztalataink illetve mérési eredményeink alapján 
adtuk meg. A munkakörülmények sokfélesége miatt, 
a munka megkezdése elôtt célszerû próbaragasztást 
végezni! A burkolóanyaggyártók alkalmazásra 
vonatkozó utasításait mindig figyelembe kell venni!

Alkalmazástechnikai tanácsadás:
Tel.: 06309192938

Henkel Magyarország Kft.
Ragasztás Technológiák Üzletág 
H1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.
H1519 Budapest, Pf. 429. 
Tel.: (+361) 3725555 • Fax: (+361) 2091543

k 1720
nagyszilárdságú melegburkolati kontaktragasztó
Burkolati	profilok	és	melegburkolatok	kontakt	módon	történô	ragasztására

Jellemzôi

•	 toluolmentes,	egyéb	aromás	oldószert	sem	tartalmaz

•	 kontakt	módon	ragaszt

•	 profilragasztásra	is	alkalmas

•	 nagyon	kiadós

•	 székgörgô	igénybevételnek	ellenáll

•	 padlófûtés	esetén	is	alkalmazható

AlkAlmAzási terület
A Thomsit K 1720 ragasztóanyagot PVC, linó-
leum, szô nyeg padló és egyéb burkolatok 
betonra, fára, esztrichre és más aljzatra törté nô 
ragasztására fejlesztettük ki. Ezek mellet alkalmas 
faanyag, mûanyag lemezek, bôr, textil, fém, para
fa és sok egyéb anyag egymáshoz és önmagukhoz 
való ragasztására. Nem alkal mas: polietilén, 
polipropilén, habosított polisztirol, kemény PVC 
és teflon ragasz tására. Az 1,6 mmnél vékonyabb 
PVC burkolatok ragasztásához a Thomsit 
K 188 Et ajánljuk.

A felület elôkészítése
A ragasztóanyagot a felhasználás elôtt alaposan 
fel kell keverni. A ragasztandó aljzatnak szá
raznak, por és zsírmentesnek kell lennie. 

felhordás
A Thomsit K 1720 ragasztóanyagot sima vagy A4 
foga zású kenô lap pal illetve rövid szôrû ecsettel 
vékonyan és egyenletesen kell fel hor dani mindkét 
ragasztandó felületre. A felü le teken jól látható 
egybefüggô filmréteget kell képeznie. Porózus, 
erôsen nedvszívó felületeket célszerû ragasztó
anyaggal kétszer átkenni. A ragasztóanyag 
teljes száradása után (20–30 perc) történhet 

meg a felületek összeillesztése és préselése. 
Figyelem: a ragasztás szilárdsága a préselés 
nagyságától, nem pedig annak idôtartamától függ.

fontos tudnivAlók

Figyelem! Az oldószerek elpárolgásához szük
séges idô a napi klímaviszonyok függvénye.  
A ragasztófilm száradását 10–30 perccel a fel hor
dás után ujjal ellenôrizhetjük. A száraznak tûnô 
felületeket a nyitott idôn belül pontosan illesztve 
rövid ideig, nagy erôvel össze kell nyomni, esetleg 
préselni. A ragasztás szilárdsága döntôen az 
alkalmazott nyomás nagyságától, nem pedig az 
idôtartamától függ! Fokozottan hôálló és nagy 
szilárdságú ragasztások kialakításához (pl. 
fekete, napsugárzásnak kitett anyagok, ill. fûtô
testhez közeli darabok ragasztására) Palmatex 
kontaktragasztót célszerû használni. A munka esz
közök és szerszá mok, valamint a ragasztófoltok az 
oldószer el pá rol gásáig Palma Lemosó és Hígító
val tisztíthatók. A meg szá radt ragasztó anyagot 
a felületrôl csak mechanikusan lehet eltávolítani. 
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Henkel Magyarország Kft.
Ragasztás Technológiák Üzletág 
H1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.
H1519 Budapest, Pf. 429. 
Tel.: (+361) 3725555 • Fax: (+361) 2091543

Munkavédelmi elôírások:

A ragasztó felhasználása közben szikra és 
láng képzôdéssel járó tevékenység TILOS (pl. 
hegesz tés, dohányzás, elektro mos berendezések 
használata)!

Csak jól szellôztetett helyi sé gekben használható!

Csatornába engedni nem szabad!

A sztatikus feltöltôdés ellen védekezni kell!

Fenyôgyantát tartalmaz. 

Túlérzékeny személynél allergiás reakciót válthat ki.

A ragasztóanyag tûzvédelmi besorolása: „A" 
tûzveszélyességi osztály: Fokozottan tûz és 
robbanásveszélyes. „F": Könnyen gyulladó. „I" 
tûzveszélyességi fokozat.

Felhasználása közben szikra és lángképzôdéssel 
járó tevékenység végzése tilos (pl. hegesztés, 
dohányzás, elektromos berendezések haszná
lata)! Nagyon gyúlékony! Gyermek kezébe nem 
kerülhet! A ragasztó nem rendeltetésszerû hasz
nálata, gôzeinek tartós belélegzése egészség ká
rosodással járhat. Csak jól szellôzô helyiségben, 
ill. szabadban használható.

mûszAki AdAtok
Összetétel:	 	polikloroprén	alapú	oldószeres	

ragasztóanyag

Szín:	 szürkésbarna

Szárazanyag-tartalom:	 35	+/-2	%

Viszkozitás:	 	20°C-on	Brookfield	rVT	6/20:	
4,5–5,5	Pas

Nyitott	idô:	 10–30	perc

Hôállóság:		 +	70°C-ig

oldószerek:	 	Etil-acetát	>	30%,	ben	zin	15-20%.	
Ideg	rend		szert	károsító	toluolt	nem	
tartalmaz

Hígítása:	 	szükség	esetén	Pattex	lemosó	és	
hígítóval

Anyagszükséglet:	 200–300	ml/m2

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

kiszerelés
1 l, 5 l, 10 l és 22 l fém dobozban illetve kannában.

tárolás
A ragasztóanyagot a tûzveszélyességi besorolás 
elôírásainak betartásával az MSZ 13 587 szerint 
kell tárolni.

felhAsználhAtó
Az elôírt tárolás mellett a gyártástól számított 24 
hónapig.

eGyéb információk
A göngyöleget csak akkor tegyük a hulladék 
gyûjtôbe, ha az teljesen üres és nem tartalmaz 
anyagmaradványokat. 

Ciklohexán tartalma a megengedett érték alatt.

A Thomsit K 1720 ragasztóanyag csak a termékis
mertetôben feltüntetett területeken használható fel. 
A termékparamétereket gyakorlati tapasztalataink 
illetve mérési eredményeink alapján adtuk meg.  
A munkakörülmények sokfélesége miatt, a munka 
meg kezdése elôtt célszerû próbaragasztást 
végezni. 

A burkolóanyaggyártók használatra vonatkozó 
utasításait mindenkor vegyék figyelembe!

Alkalmazástechnikai tanácsadás: 
Tel.: 30/9192–938

GyártJA
GAMA GROUP a.s. 
závod 2, 592 41 Dale ín, Cseh Köztársaság 
Tel:+420 566 503 926,  
Fax:+420 566 503 932

Környezeti	veszélyTûzveszélyes Irritatív

r 767
építési-szerelési ragasztó
Kemény	PVC-	és	egyéb	lábazat,	valamint	burkolati	illesztések,	 	
díszítô	lécek	és	profilok	ragasztására

Jellemzôi

•	 oldószermentes

•	 vizes-diszperziós

•	 nagy	ragasztóerôvel	bír

•	 gyorsan	köt

AlkAlmAzási terület

Speciális ragasztóanyag PVC, szônyeg és linóleum 
burkolat illesztéseihez – vízszintes és függôleges 
felületen. Alkalmas kemény PVCszegély, díszítôléc, 
fa szögesléc, lépcsôélvédô, különbözô profilok 
és polisztirol, valamint poliuretán keményhabból 
készült dekorlapok stb. ragasztására. Padlófûtés 
esetén is alkalmazható. Fontos: a ragasztandó 
felületek közül legalább az egyiknek nedvszívónak 
kell lennie!

A felület elôkészítése

A ragasztandó (javítandó) felületeknek szilárdnak, 
száraznak, por és zsírmentesnek, valamint 
legalább az egyik felületnek nedvszívónak kell 
lennie. A jobb tapadás érdekében célszerû azokat 
érdesíteni (csiszolás). Ne alkalmazzuk latexszel 
vagy festékkel bevont felületen (azokat elôbb el 
kell a felületrôl távolítani).

AlkAlmAzás

Vágja le az adagoló csonk tetejét a menetes rész 
felett. Tekerje rá az adagolócsôrt és helyezze a 
kartust a kinyomópisztolyba. Nyomja a ragasztót 
a megfelelô helyre és préselje össze a felületeket. A 
ragasztás kb. 2 percig még korrigálható. Nehezebb 
anyagok ragasztásakor szükség lehet a felületek 
ideiglenes rögzítésére is. A ki nyo mód ott ragasztót 
azonnal törölje le nedves törlôkendôvel.

fontos tudnivAlók
A megbontott kartust használat után szorosan 
zárja le! A ragasztófoltok friss állapotban vízzel 
eltávolíthatóak, a munkaeszköz vízzel tisztítható.  
A ragasztóanyagot a fagytól óvni kell!

mûszAki AdAtok
Összetétel:		 	szervetlen	töltôanyagokat	tartalmazó,	akrilát	

bázisú,	diszperziós	ragasztó.

Szín:	 fehér

Állag:	 pasztaszerû

Kiadósság:	 300–1000g/m2	vagy	20–40	g/folyóméter

Nyitott	idô:	 7–10	perc

Terhelhetô:	 24	óra	múlva

Teljes	száradási	idô:	 48	óra

Hôállóság:	 	kötés	után	+60°C	szállításkor,		
tárolásnál	0°C	–	+50°C

A	fenti	adatok	átlagos	idôjárási	viszonyokra	(+23°C	és	55%	relatív	
páratartalom)	vonatkoznak.
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kiszerelés
400 g mûanyag kartusban.

tárolás
Eredeti göngyölegben, +5°C felett, száraz és 
hûvös helyen.

felhAsználhAtó
Az elôírt tárolás mellett a gyártástól számított 12 
hónapig.

eGyéb információk
A ragasztómaradványt nem szabad a szennyvíz
hálózatba juttatni! A göngyöleget csak akkor 
tegye a hulladék gyûjtôbe, ha az teljesen üres 
és nem tartalmaz anyagmaradványokat. A munka
körül mények és az anyagok sokfélesége miatt, a 
munka megkezdése elôtt célszerû próbaragasztást 
végezni. A burkolóanyaggyártók használatra 
vonatkozó utasításait mindenkor vegye figyelem be!

Alkalmazástechnikai tanácsadás:
Tel.: 30/9192–938

Henkel Magyarország Kft.
Ragasztás Technológiák Üzletág 
H1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.
H1519 Budapest, Pf. 429. 
Tel.: (+361) 3725555 • Fax: (+361) 2091543

Felhasználási útmutató

kenôlap típusok

*	a	ragasztó	csak	nedvszívó	aljzatra	alkalmas	  elsôsorban	ajánlott	Thomsit	termékek				  lehetséges	Thomsit	termékek

Parkettatípus fektetési mód
thomsit ragasztók

teljes felületen ragasztott Úsztatott
P 618* P 500 P 600 P 675 P 625 P 640

nyers, lakkozatlan parketta

csaphornyos, normál méret
nedvességre érzékeny (bükk, juhar, kôris) l l –
kevésbé érzékeny (tölgy, akác, cser stb.) l l –

csaphornyos, extra méret (max. 500 mm hosszig) – l l –

lamella, 250x50x10 mm-ig
nedvességre érzékeny (bükk, juhar, kôris) – l l –
kevésbé érzékeny (tölgy, akác, cser stb.) l l –

lamella, 250x50x10 mm felett – l l l –
mozaikparketta, ipari (élreállított lapszerkezetû), bütü fakocka l l l l –
intarzia parketta (táblásított) – l l l –
svédpadló (tömör parketta, 80-120 cm) – – – l –
készparketta / egyrétegû

Parkettaléc 500 mm hossz felett (pl. felületkezelt svédpadló) – – – l l –
készparketta / kétrétegû

Parkettaléc 600 mm-ig l l l –
Parkettaléc 600–1200 mm – l l l l l
készparketta / háromrétegû

13 mm-nél vékonyabb léc
1200 mm hossz alatt l l l
1200 mm hossz felett – l l l

13 mm-nél vastagabb léc
600 mm hossz alatt l l –
600-1200 mm – – l l l

fogköz	mélység:	 0
fogköz	szélesség:	 0
fogtetô	szélesség:	 0

fogköz	mélység:	 1,40	mm
fogköz	szélesség:	 1,70	mm
fogtetô	szélesség:	 1,30	mm

fogköz	mélység:	 1,50	mm
fogköz	szélesség:	 1,60	mm
fogtetô	szélesség:	 0,40	mm

fogköz	mélység:	 0,75	mm
fogköz	szélesség:	 1,10	mm
fogtetô	szélesség:	 0,40	mm

fogköz	mélység:	 1,10	mm
fogköz	szélesség:	 0,50	mm
fogtetô	szélesség:	 1,50	mm

fogköz	mélység:	 2,55	mm
fogköz	szélesség:	 3,00	mm
fogtetô	szélesség:	 2,00	mm

fogköz	mélység:	 3,25	mm
fogköz	szélesség:	 3,70	mm
fogtetô	szélesség:	 3,30	mm

fogköz	mélység:	 2,00	mm
fogköz	szélesség:	 2,40	mm
fogtetô	szélesség:	 2,60	mm

A0

B1

fogköz	mélység:	 5,00	mm
fogköz	szélesség:	 6,10	mm
fogtetô	szélesség:	 7,90	mmB11

A2

B2

fogköz	mélység:	 3,50	mm
fogköz	szélesség:	 4,50	mm
fogtetô	szélesség:	 hegyes

Non Static TL (S2)
fogköz	mélység:	 6,50	mm
fogköz	szélesség:	 5,50	mm
fogtetô	szélesség:	 7,00	mmB15

A3

B3

fogköz	mélység:	 2,50	mm
fogköz	szélesség:	 2,00	mm
fogtetô	szélesség:	 hegyes

Non Static K (S1)

A4

A1



telitalálat! tükörsima felület a thomsit  
aljzatkiegyenlítôk alkalmazásával.

Jelen adatlap kiadásával egyidôben 
érvényét veszti a 2013. március 

hónapban, illetve az azt megelôzô 
idôszakban kiadott valamennyi  

Thomsit mûszaki adatlap gyûjtemény és 
mûszaki adatlap!

Minôség a Mestereknek



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

www.thomsit.hu
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