GIPSZKARON (DRYWALL) & OSB TÁBLÁK
Az OSB felületeket homok szórni kell, hogy
elérjük a megfelelő tapadást. A ragasztót a
szélektől 5cm távolságot tartva vigye fel, majd
középen egy szerpentin csíkot húzva még
erősítse meg a ragasztást, ha szükséges. A
ragasztó legalább 5%-ban fedje a tábla felületét.
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DEKORÁCIÓS ELEMEK
A ragasztót foltokban/pogácsákban
vigye fel. Egy percre illessze, össze az
elemeket majd válassza szét és illessze
össze újra ez által a kötési idő csökken.
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ABLAKPÁRKÁNYOK & LÉPCSŐK
A szélektől az 5cm távolságot tartva,
legalább 2 párhuzamos csíkban kell
felvinni a ragasztót az alapfelületre
ahova a párkányt vagy lépcső burkolatot
rögzítjük.

GÁZBETON- ÉS KÁD FALAZÁS, VÁLASZFALAK
A gázbeton tégla közepén a szélétől 5cm
távolságot tartva vigye fel a ragasztót.
Az aljzat vagy első téglasor legyen sík és
vízszintes.

EPS/XPS SZIGETELŐ TÁBLÁK & KERÁMIA ELEMEK
A ragasztót a szélektől 5cm távolságot
tartva vigye fel, majd középen egy
szerpentin csíkot húzva még erősítse
meg a ragasztást, ha szükséges.

TETŐ JAVÍTÁSOK & SZIGETELÉSEK
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Felületeket homok szórni kell, hogy
elérjük a megfelelő tapadást.
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TYTAN RAGASZTÓHAB
A JÖVŐ TECHNOLÓGIÁJA
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Kezdeti kötés 60
másodperc elteltével
nem igényel támasztókat, nem folyik meg
a függőleges felületeken.

Nagyon magas
ragasztóerő
A betonhoz a tapadás 500 kg / dm2.

Nagyon gazdaságos
f.m.

Különleges TYTACK technológia alapú
egyedülálló összetétel, gyors kezdeti kötést
biztosít, már 60 másodperc után, utótágulás
nélkül, így biztosítja az elemek stabil kötését
megelőzve a deformációt.

Általános felhasználási
útmutató:
1.
Vigye fel a habot a ragasztani kívánt felületre
úgy, hogy annak átmérője 2-3 cm

Nem növekszik
Nem károsítja a ragasztott elemeket,
nem deformálja a felületet.

Nem igényel alapozót
Időt és pénzt takarít meg:
nem igényel alapozó vásárlást,
nem kell várni az alapozó száradásra.

2.
Várjon 60 másodpercet miután felvitte
a ragasztót, de nem többet mint 2 perc, majd
illessze össze a ragasztani kívánt elemeket.

3.
Még 3 percig van lehetőség a ragasztott
elemek helyzetének igazítására.

4.
A ragasztás erejének növeléséhez javasoljuk
a kontaktragasztást.

