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UK 400
Diszperziós PVC- és szônyegragasztó
PVC- és szônyegpadló ragasztására, nedvszívó aljzatra

JELLEMZÔI

• rendkívül erôs kezdeti tapadás
• 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 PVC-lapok 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 Ceresit 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 Ceresit aljzatkiegyenlítô 
és alapozó használatára. A kiválasztott Ceresit 
anyagok típusa függ az aljzat szívóképességétôl. Az 
aljzat elôkészítésével kapcsolatos teendôk a Ceresit 
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 Ceresit 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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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

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. 500 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
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 Ceresit 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 burkolóanyag-gyártók 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


