Adesilex LC/R
Gyorskötésű, oldószermentes, alacsony víztartalmú diszperziós
ragasztó faanyagú padlóburkolatok ragasztására
ALKALMAZÁSI TERÜLET
Beltéri faanyagú padlóburkolatok ragasztása.
Jellemző alkalmazások
Az Adesilex LC/R alkalmas:


mindenfajta fából készített léc-, szalag- és mozaikparketta ragasztására
A KÖVETKEZŐ ALJZATOKRA



cementkötésű esztrichek;



fa aljzatok, forgácslapok, fa építőlemezek;



fűtött aljzatok;



Mapecem-ből, Topcem-ből vagy Topcem Pronto-ból készült esztrichek.

MŰSZAKI JELLEMZŐK
Az Adesilex LC/R gyorskötésű, műgyantabázisú, alacsony víztartalmú diszperziós
ragasztó. Könnyen kenhető, lecsúszásmentes (tixotróp), bézs (C) és barna (S)
színekben kapható.
Az Adesilex LC/R még a fagypont közelében is ragasztófilmet képez, ennek ellenére
használata +10°C alatti hőmérsékleten nem javasolt.
Az Adesilex LC/R jól tapad, a padlófelület 24 óra múlva könnyű gyalogosforgalommal
terhelhető. A víz elpárolgása után az Adesilex LC/R igen rugalmas és jól tapadó
ragasztóvá válik, amely ellenáll a fa száradási mozgásának, az aljzat hőtágulásának és
a nedvességnek.
Az Adesilex LC/R speciális adalékszer tartalmának köszönhetően teljes mértékben
penész- és a baktériumölő.
JAVASLATOK
 Ne használja nagyméretű fatáblák és nedvességre különösen érzékeny fafajták
ragasztására (Használjon egy- vagy kétkomponensű poliuretánragasztót, pl.
Ultrabond P990 1K-t, Ultrabond P902 2K-t vagy Lignobond-ot).
 Ne használja nagyon hideg helyiségben; hideg időjárás esetén a helyiséget fűteni
kell.
 Ne használja anhidrit vagy magnezit aljzatokon.
 Ne használja felszivárgó nedvességnek kitett, szigeteletlen esztricheken (a talaj és
az esztrich közé mindig fektessen párazáró réteget).
 Ne használja nyitott (nyílászárók nélküli) helyiségekben.

 Ne használja, ha az esztrich maradék nedvességtartalma meghaladja a fa
padlóburkolat gyártója által javasolt értéket (a nedvességtartalmat teljes
vastagságban ellenőrizni kell).
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Aljzatelőkészítés
Az aljzat legyen teljesen száraz, nedvszívó, sima, ép, és a portól, leváló részektől,
festéktől, viasztól, olajtól, rozsda, illetve gipsznyomoktól mentes.
Az esztrich nedvességtartalma nem haladhatja meg a parketta gyártója által előírt
értéket. Ellenőrizze az aljzat nedvességtartalmát teljes vastagságban karbidos
nedvességtartalom-mérővel.
A szigetelésre, könnyűbetonra vagy talajra készített úsztatott esztrichek alatt a
felszivárgó nedvesség ellen védő párazáró fóliát kell elhelyezni.
Az aljzat repedéseinek kijavításához, az esztrichek konszolidálásához, gyorsszáradású
esztrichek készítéséhez, illetve az egyenetlen aljzatok kiegyenlítéséhez szükséges
információkat találhat a MAPEI aljzatkészítésre szolgáló anyagainak katalógusában, de
igénybeveteheti műszaki ügyfélszolgálatunkat is.
A ragasztó feldolgozása
Felhasználás előtt a ragasztót alaposan keverje fel, felületéről az esetleg kialakult
bőrösödést előzőleg távolítsa el. A ragasztót a Mapei fogazott faburkolatokhoz való
simítójával terítse az aljzatra. A munkavégzés során figyelembe kell venni, hogy az
Adesilex LC/R nyitott ideje (+23C-on 50% relatív páratartalom mellett) legfeljebb 30
perc. Ennek leteltével fennáll a bőrösödés veszélye. A bőrösödött ragasztót el kell
távolítani, és helyette frisset kell feldolgozni. A környezet, az aljzat és a ragasztó
hőmérséklete legalább +10°C legyen.
A parketta fektetése
Fektetés előtt a parkettát védett, száraz és párakicsapódástól mentes helyen kell
tárolni, valamint az aljzatát el kell szigetelni a talajtól.
A parketta leragasztása előtt ellenőrizze, hogy a fa nedvességtartalma és a környezet
páratartalma megfelel-e a parkettagyártó által előírt értékeknek.
Ragasztáskor a jó érintkezés biztosítására a parkettát erősen nyomja a nedves
Adesilex LC/R ragasztóágyba. A falak, oszlopok, kiugró sarkok, illetve a padlót
megszakító bármilyen elem mentén hagyjon kb. 1,5 cm-es tágulási hézagot. A lécek
éleit ne ragassza egymáshoz (ragasztáskor kövesse a parketta gyártójának utasításait).
A padló kb. 24 óra elteltével könnyű gyalogosforgalommal terhelhető.
A parketta csiszolása
A csiszolás akkor kezdhető meg, ha meggyőződött róla, hogy a fa megfelelő stabilitást
ért el és a ragasztó teljesen kiszáradt. Várjon legalább 10 napot.
ANYAGSZÜKSÉGLET
Az aljzat fajtájától és a használt MAPEI parkettás fogazott simítótól függően 800 -1000
g/m2.

Tisztítás
Az Adesilex LC/R-t a szerszámokról friss állapotban vízzel lehet lemosni.
Kikeményedése után mechanikai úton vagy acetonnal, alkohollal, tiszta szesszel vagy
Pulicol-lal távolítható el.
AZ ELKÉSZÍTÉS ÉS FELDOLGOZÁS SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI
ELŐÍRÁSOK
Az olasz törvények értelmében a termék nem veszélyes besorolású. Ugyanakkor
javasoljuk, hogy ragasztók kezelésekor mindig viseljen védőkesztyűt.
KISZERELÉS
Az Adesilex LC/R 20 kg-os és 12 kg-os vödrökben kapható bézs (Adesilex LC/R-C) és
barna (Adesilex LC/R-S) színben.
ELTARTHATÓ
Eredeti, bontatlan csomagolásban hűvös helyen 24 hónapig.
Fontos: a szállítás és a tárolás során a fagytól védeni kell. Hosszantartó fagyhatás nem
érheti!
SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.
FIGYELMEZTETÉS
A termékismertetőben feltüntetett műszaki adatok, javaslatok és utasítások mindig csak
a megadott feltételek mellett érvényesek. Az ettől eltérő munkakörülményekre és
felhasználási területekre nem jelentenek kötelezettséget. Amennyiben a fentiekben
ismertetettől eltérő munkakörülmények között vagy felhasználási területeken akarják a
terméket használni, akkor a termék használatának megkezdése előtt megfelelő számú
próbát kell végezni. Bár a termékismertetőben szereplő műszaki adatok és javaslatok
legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, ettől függetlenül csak a termékeink
mindig azonos minőségére vállalunk garanciát.
A termékre vonatkozó referenciák
kérésre rendelkezésre állnak

MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)
TERMÉKJELLEMZŐK
Állag:

sűrű paszta

Szín:

bézs vagy barna

Sűrűség (g/cm3):

1,25

pH:

6,5

Szárazanyagtartalom (%):

70

Brookfield viszkozitás (mPa·s):

150.000 (Tengely No 6, 5 f/perc)

Minimális filmképződési hőmérséklet:

kb. 0°C

Eltartható:

24 hónapig (eredeti, bontatlan csomagolásban.
Hosszantartó fagyhatás nem érheti)

EK 99/45 szerinti veszélyességi osztályozása:

nem veszélyes

Vámtarifaszám:

3506 91 00

BEDOLGOZÁSI ADATOK +23C-on 50% relatív páratartalom mellett
Bedolgozási hőmérséklet:

+10ºC-tól +30ºC-ig

Nyitott idő:

30 perc

Utánigazítási idő:

kb. 30 perc

Járható:

24 h

Csiszolható:

legkorábban 10 nap múlva

VÉGSŐ TELJESÍTMÉNYADATOK
Tapadószilárdság fa - beton között (N/mm2):
28 nap után +23°C-on:

> 3,0 (betontörés)

Fűtött padlók:

alkalmas

Nedvességállóság:

jó

Öregedésállóság:

kitűnő

Hőállóság:

jó

Rugalmasság:

kitűnő

MAPEI®
A JÖVŐT ÉPÍTJÜK

A MAPEI CSOPORT MINŐSÍTETT RENDSZEREI
(Minőségbiztosítási, Környezetvédelmi és Munkabiztonsági)
[emblémák]
MAPEI S.p.A. Olaszország

MAPEI FAR EAST Pte Ltd

MAPEI Sro - Csehország

[emblémák]
MAPEI Franciaország

RESCON MAPEI AS - Norvégia

MAPEI KFT - Magyarország

www.mapei.com

[KÉP:]
MUHUHU fa lécek ragasztása
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