PEAKSTON Flexpert C2TE kőragasztó
Flexibilis, fagyálló ragasztó nagyméretű burkolólapok, terméskőlapok,
hasított lapok és fejező téglák ragasztására.
kültérben és beltérben használható
MSZ EN 12004 szerint C2TE

fagyálló, időjárásálló
tixotróp
erős kezdeti tapadású
nagy flexibilitású
padlófűtés esetén is alkalmazható

Alkalmazási terület:
Kiválóan alkalmas kis, közepes és nagy felületű természetes kövek, betonlapok, fejező téglák
oldalfalra és betonaljzatra történő ragasztására. Padlófűtés és falfűtés esetén is használható.
Alkalmas lépcsőfokok és ablakpárkányok kialakításához valamint üvegtéglákból készített falak
rakásához is.
Alapfelület előkészítés: Az aljzatnak és a ragasztandó felületnek megfelelő teherbírásúnak,
szilárdnak, száraznak- valamint tapadást gátló anyagoktól (zsír, por, cementtej, habarcs maradvány
stb.) mentesnek kell lennie. A nedvszívó felületeket 1:1 arányban hígított Peakston Superbond
univerzális mélyalapozóval készítsük elő. Az alapozó száradási ideje 2-4 óra.
Felhasználás:
A Peakston Flexpert C2TE kőragasztó elkészítéséhez adagoljunk 25 kg (1 zsák) poranyagot az előre
kimért 4,5 – 5 liter vízhez, és elektromos kézi keverőgéppel folyamatos keverjük mindaddig, amíg az
így kapott massza homogén és csomómentes nem lesz. 5 perc pihentetés után ismételten keverjük
át. A burkolólapokat megfelelő erő alkalmazásával a kikent ragasztóba kell nyomni. Durva seprű
segítségével a feltapadt habarcsmaradványok eltávolíthatóak.
Megjegyzés:
A ragasztó elkészítéskor (vízadagolás) lúgossá válik, ezért bőrre és szembe kerüléstől óvakodjunk.
Ha a bőrre vagy a szembe kerül, alaposan mossuk le az érintett testrészt. A ragasztó száradásáig a
felületet nem érheti fagy. A fugázást legalább 48 óra elteltével javasolt elvégezni.

Termékösszetétel:
cement, osztályozott, szárított
homok, speciális adalékok.
Bedolgozási idő:
kb. 2 óra
Anyagszükséglet:
kb.1,5 kg/m² /mm

Rétegvastagság:
legfeljebb 40 mm
Alapfelület hőmérséklete
bedolgozáskor:
+5 ºC és +25 °C között
Keverési arány:
25 kg Peakston Flexpert
kőragasztóhoz kb. 4,5-5 liter víz

Nyitott idő: max. 30 perc
Minőségét megőrzi:
Száraz és hűvös helyen jól
lezárt eredeti csomagolásban
min. 12 hónapig.
Csomagolás:
25 kg papírzsák (48 db / raklap)

Megjegyzés:
Ezen a műszaki adatlapon feltüntetett adatokat legjobb tudásunk szerinti tapasztalataink alapján adjuk meg. Az adatokat a mindenkori
építménnyel, alkalmazási céllal és a különleges helyi igénybevételekkel összhangba kell hozni. Kritikus alkalmazási terület esetén
próbafelhordást kell végezni. Ezt fenntartva vállalunk felelősséget az adatok helyességéért eladási és szállítási feltételeink keretében.
A munkatársaink által adott, az adatlaptól eltérő ajánlások csak akkor kötelező érvényűek ránk nézve, ha azok írásos formában
megerősítésre kerülnek. Minden esetben az általános szakmai ismereteknek megfelelően kell az anyagokat beépíteni.

