MŰSZAKI ADATLAP

FLEX Csemperagasztó
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MSZ EN 12004

Termék megnevezése:

FLEX csemperagasztó
MASTERPLAST Kft. 8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/a
www.masterplastgroup.com

Forgalmazza:
Mérete, kiszerelése:

25 kg/zsák, 42 zsák/raklap
FLEX Csemperagasztó – Fokozott követelményű cementtartalmú
ragasztóhabarcs, meghosszabbított nyitott idővel és csökkentett lecsúszással
(C2TE). Alkalmazható kültérben (max 30cm×30cm-es fagyálló laphoz,
kétoldalú felhordással, úsztatásos és kenéses eljárás) és beltérben (max.
40cm×40cm-es) mázas kerámia, kőporcelán (gres) és klinker burkolólapok
2
ragasztására padlón (min. 1,5N/mm húzó-szakítószilárdságú beton vagy
könnyűbeton, cementesztrich, cementalapú kiegyenlítő réteg aljzaton) és
oldalfalon (gipszkarton, cementvakolat, gipszvakolat felületen).

Rendeltetése és
felhasználási területe:

Hidraulikus kötőanyag, adalékanyag, szerves kiegészítő anyagok

Anyaga:

Tulajdonságok

Vizsgálati módszer

Termékjellemző

Kiszerelés

gyártó által megadva

25 kg (±1%)/zsák

Keverővíz mennyiség

gyártó által megadva

~6,5 liter/zsák

Nyitott idő

EN 1346

20 perc (tapadószilárdság: min 1,0 N/mm2)

Nyitott idő

EN 1346

30 perc (tapadószilárdság: min 0,5 N/mm2)

Kezdeti húzási tapadási szilárdság

EN 1348

≥ 1 N/mm2

Húzási tapadószilárdság vízbe merítés után

EN 1348

≥ 1 N/mm2

Húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után

EN 1348

≥ 1 N/mm2

Húzási tapadószilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után

EN 1348

≥ 1 N/mm2

Lecsúszás

EN 1308

max. 0,5 mm

Nyomószilárdság

EN 13813 5.2.1.

≥ 10 N/mm2
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Anyagszükséglet (6 / 8 / 10 / 12mm-es glettvas esetén)

gyártó által megadva

2,6 kg/m / 3,4kg/m2 / 4,2kg/m2 / 5,0kg/m2

Fugázhatóság (szobahőmérséklet és megfelelő
nedvességtartalmú aljzat esetén)

gyártó által megadva

24 óra múlva

Üzemszerűen terhelhető (szobahőmérséklet és megfelelő
nedvességtartalmú aljzat esetén)

gyártó által megadva

8 nap múlva

Alkalmazási hőmérséklet (aljzat és környezeti, a burkolás
és szilárdulás ideje alatt)

gyártó által megadva

(+)10 – (+)25°C

Tárolásának, raktározásának szabályai:

Fedett száraz helyen, nedvességtől és párától védetten, raklapon. A tárolási szabályok betartása mellett, bontatlan zsákban, a gyártást követően 12
hónapig felhasználható.
Jótállás, szavatosság, garancia:

Törvényi előírásoknak és a forgalmazó szállítási feltételeinek megfelelően - a vonatkozó műszaki előírásokban foglaltak betartása és a vásárlást igazoló
számla bemutatása esetén.
Vonatkozó előírások, specifikációk:

EN 12004, Magyarországon gyártott és forgalmazott cementes hidegburkolatragasztók minimális műszaki követelményei (MÉASZ, 2001)
Lehetséges veszélyek, megelőző előírások:

A termékre vonatkozó Biztonsági adatlapban foglaltak szerint: BA_Flex.Csemperagasztó-20110801_HU
Ezen műszaki adatlap a termékre vonatkozó és pillanatnyilag rendelkezésre álló adatok, információk, valamint általános ismeretek birtokában került
összeállításra. Az adatlapban foglaltak tartalma folyamatos ellenőrzés alatt áll, indokolt esetben frissítésre, új ismeretek birtokában kiegészítésre kerül. A
termék a megadott műszaki tulajdonságokkal rendelkezik, de mivel összes végfelhasználási lehetősége előre nem ismert, minden esetben a tervező
és/vagy végfelhasználó felelőssége meggyőződni a termék adott szerkezetben, adott módon történő alkalmazhatóságáról.
A műszaki adatlap érvényes a Masterplast Kft. által eladott termékekre, a nyilatkozat módosításáig, illetve visszavonásáig. Mivel a műszaki
adatlap tartalma módosulhat, ezért a tervező/végfelhasználó kötelessége meggyőződni arról, hogy a legfrisebb kiadású műszaki adatlap álljon
rendelkezésére (*kiadás dátumát lásd alul). A műszaki adatlap mindenkori aktuális változata a www.masterplastgroup.com honlapon elérhető. A korábban
kiadott műszaki adatlapok a frissítést követően érvényüket vesztik!
MA_Flex.Csemperagasztó-20130204_HU

*Kiadás dátuma: 2013. 02. 04.

