Padlopon® Tunoprén alapozó

»Tapadóhíd tömör és nedvszívó felületre«

CERESIT Padlopon_Tunopren_alapozo_TDS_1_0614

Alkalmazható: aljzatkiegyenlítés és hidegburkolás
megkezdése elôtt
JELLEMZÔI
új, multifunkciós formula
oldószermentes
pormegkötô és pórustömítô
rendkívül erôs tapadást biztosít
padlófûtés esetén is alkalmazható

ALKALMAZÁSI TERÜLET
A Ceresit Padlopon® Tunoprén alapozó oldószermentes, rendkívül jó tapadást biztosító elôkenô, amely egyaránt alkalmas
szívó (beton, cement- és gipszesztrich stb.) és tömör, nem
nedvszívó felületek (pl. kôpadló, járólap, ragasztómaradván�nyal szennyezett esztrich) elôkezelésére – aljzatkiegyenlítés és
hidegburkolás megkezdése elôtt, kül- és beltérben egyaránt.

AZ ALJZAT ELÔKÉSZÍTÉSE
Az aljzatnak tartósan száraznak, tisztának, repedésmentesnek,
megfelelô húzó- és nyomó
szilárdságúnak kell lennie. Ha a
felületen puha vagy gyengén tapadó ragasztómaradvány talál
ható, el kell távolítani. Gipszesztrich esetén a felületet addig
kell csiszolni (16-os korong), amíg az adalékszemcsék nem
látszanak! A kô és járólapokat alapozás elôtt tisztítsuk meg az
esetleges olaj- és zsírfoltoktól, piszoktól.

FELHORDÁS
A Ceresit Padlopon ® Tunoprén alapozót használat elôtt alaposan rázzuk fel.
Nedvszívó aljzat esetén: a hígítatlan alapozót egyenletesen
hordja fel a betonaljzat felületére szivacs
henger segítségével. A túl porózus, erôsen szívó felületet javasolt kétszer
alapozni! Cementesztrich és gipszesztrich esetén az alapozó
1:1 arányban hígítható. Száradási idô: lásd a mûszaki adatoknál.
Tömör, nem szívó aljzat esetén: a hígítatlan alapozót szivacshenger segítségével, vékonyan, tócsaképzôdés nélkül kell felhordani. Az alapozó teljes száradása után (kb. 6 óra) kezdhetô
meg a megfelelô Ceresit vagy Thomsit aljzatkiegyenlítô felhor
dása.

FONTOS TUDNIVALÓK
Az alapozó nedvesség ellen nem szigetel. Betonon, valamint

tömör (nem szívó) felületen hígítás nélkül kell alkalmazni. A szerszámok vízzel tisztíthatók. A terméket a fagytól óvni kell!

MÛSZAKI ADATOK
Összetétel:

sztirol-akrilát kopolimer diszperzió

Szín:

barackszínû

Kiadósság:

tömör felületen: kb. 100g/m2
nedvszívó felületen: kb. 150-300 g/m2

Száradási idô:
Nedvszívó aljzaton:

cementes aljzat: kb. 1 óra
gipszesztrich, faaljzat: kb. 2 óra

Tömör, nem szívó aljzaton:

min. 1 óra

Felhasználható:

+10°C és +30°C között

A fenti adatok normál klímára (+23°C és
relatív páratartalom) vonatkoznak.
*A szilárdsági értékek 28 napos korra vonatkoznak!

55%

KISZERELÉS
1 liter mûanyag flakonban, 5 és 10 liter mûanyag kannában.

FELHASZNÁLHATÓ
Az elôírt tárolás mellett a gyártástól számított 12 hónapig.

EGYÉB INFORMÁCIÓK
Ne öntse a csatornába. A göngyöleg csak akkor dobható a
hulladékgyûjtôbe, ha teljesen kiürült és nem tartalmaz anyagmaradványokat. A maradék anyagot nem szabad talajba,
természetes vizekbe és csatornába juttatni.
A Ceresit Padlopon® Tunoprén alapozó csak a termékismertetôben feltüntetett területeken használható fel. A termékparamétereket gyakorlati tapasztalataink illetve mérési eredményeink
alapján adtuk meg.
Alkalmazástechnikai tanácsadás:
Tel.: (+36-30) 919-2926

GYÁRTJA
Henkel Magyarország Kft.
Ragasztógyár
2851 Környe
Üveggyár u. 10.
Tel.: (34) 573 900

A megadott információk mellett a vonatkozó szakmai irányelveket, szabályozásokat, valamint szabványokat (DIN) is figyelembe kell venni. A közölt terméktulajdonságok a gyakorlati
tapasztalatainkon és vizsgálatainkon alapulnak. Az adatlapon
nem szereplô alkalmazási lehetôségek, körülmények esetén, a
kivitelezés sikerességére vonatkozóan garanciát nem vállalunk.
A mûszaki adatok +23°C és 50% relatív páratartalom esetén
érvényesek, kivéve ha ezt külön jelezzük. Ettôl eltérô körülmények esetén gyorsabb vagy lassabb kötésidôvel kell számolni.
A közölt információ, különösen a termék kezelésére és felhasználására vonatkozóan, szakmai tapasztalatainkon alapulnak.
Az anyagok és a körülmények változatossága miatt, valamint
mivel ezekre nincs hatásunk, kifejezetten javasoljuk az
alkalmazhatóságra vonatkozó, elôzetes tesztek elvégzését.
Az adatlap tartalmára vagy szóbeli közlésre vonatkozóan jogi
felelôsségvállalásra irányuló igényt nem tudunk elfogadni,
kivéve a nekünk felróható súlyos hanyagság esetén.
A jelen mûszaki adatlap hatálytalanít minden korábban
kiadott változatot.
Henkel Magyarország Kft.
1113 Budapest, Dávid F. u.6.,
T.: 1-372-5555
www.ceresit.hu
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TÁROLÁS
Eredeti göngyölegben, fagymentes, hûvös helyen.

