
Tüm bilgiler sadece genel notlar olabilir. Etkimizin dışındaki çalışma koşulları ve çeşitli malzemelerin çokluğu 
bu bilgilerden bir hak talep edilmesini hariç bırakmaktadır. Bir garanti sadece ürünlerimizin daima aynı kalan yüksek kaliteleri için üstlenebilir.
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Üniversal tutkal
Ürün tarifi:
MEGAgrün Daha sağlıklı yaşayın koleksiyo-
nundan elastik ve tekstil zemin kaplamalarını 
döşemek için kalıcı üniversal yapıştırıcı, örne-
ğin dizayn kaplamalar (PVC içermez), maks. 
3,2 mm’ye kadar şeritler halinde linolyum, 
dizayn mantar zemini Wise Wood pro SRT 
(iklim pozitif ve PVC içermez) ve bitkisel ve 
hayvan elyaflı ve ekonil elyaflı halılar. Düz, 
emebilen ve macunu çekilmiş zeminler için 
uygundur. Sadece kapalı alanda.

Özellikleri:
• kısa havalandırma süresi
• sürülen yapıştırıcının uzun sertleşmeme sü 
 resi
• en yüksek yapışma kuvveti

Paket boyutu: 
14 kg

Zemin hazırlama: 
DIN 18 365'i dikkate alın. Zemin sabit, taşı-
yabilir, kuru, çatlaksız, temiz ve yapışmayı kı-
sıtlayacak maddelerden arındırılmış olmalıdır. 
Zemini iyice süpürün ve MEGA 235 dispersi-
yon konsantresi ile zeminin emiş kapasitesine 
göre ayarlayın, ön sürmeyi yapın ve MEGA 
636 çimentolu macun ile macunlayın. Astarın 
ve macunun iyice kurumasını bekleyin.

İşleme: 
1. Üniversal yapıştırıcıyı uygun bir dişli mala 
ile zemine düzenli bir şekilde sürün ve sürülen 
miktara uyarlanmış şekilde oda iklimini ve ze-
minin emiş kapasitesini havalandırın. Sadece 
serleşmeme süresinde sürülebilecek kadar 
yapıştırıcıyı sürün.

2. Kaplamayı sürün, tam yüzey şeklinde ova-
layın/rulo ile üzerinden geçin ve yakl. 20 daki-
ka sonra tekrar işleyin.

3. Yapıştırıcı kirlenmelerini henüz tazeyken su 
ile ortadan kaldırın.

Teknik veriler

Sam sertleşme:
72 saat sonra

Havalandırma süresi: 10–45 dk.*
Işlem süresi: 15–120 dk.*
Yüklenebilir: yakl. 24 saat sonra*
Dikişleri kaynak yapma: yakl. 24 saat sonra*
*20 °C ve %65 bağıl nemde

İşleme sıcaklığı:
15 °C altında değil

Bağıl nem:
%75 üzerinde değil

Tüketim:
Kaplama sırtı Dişler Tüketim
düz A 5 180–200 g/m²
düz A 1 200–280 g/m²
hafif yapılı A 2 250–350 g/m²
yapılı B 1 320–380 g/m²

Genel notlar

Depolama: 
En az 12 depolanabilir. Serin ve kuru depola-
yın. Dona karşı koruyun.

Bileşim:
Polimer dispersiyonu, modifiye reçine, koru-
yucu madde, mineralli dolgu maddeleri, katkı 
maddeleri ve su

GISCODE: 
D1–çözücü madde içermez 

EMICODE: 
EC1 PLUS

Tehlike ve güvenlik notları
TRGS 610 uyarınca çözücü madde içermez. 
El koruyucu kremin kullanılması esas itiba-
rıyla tavsiye edilir. Çocukların erişemeyeceği 
bir yerde muhafaza edin. İşleme/kuruma sıra-
sında ve sonrasında yeterince havalandırma 
sağlayın!

Ürünü işlerken yeme, içme ve tütün ürün-
lerini tüketmeyin. Göz veya cilt ile temasta 
derhal su ile iyice durulayın. Kanalizasyona, 
akan veya duran sulara veya toprağa nüfuz 
etmesini önleyin. Aletlerin temizliği doğrudan 
kullanım sonrası su ve sabun ile. Sadece ta-
mamıyla boşalan kutuları geri dönüşüme dâ-
hil edin. Ürün artıklarının havada kurumalarını 
bekleyin ve şantiye atığı veya ev atığı olarak 
bertaraf edin.

Alerjisi olanlara ilişkin bilgileri şu telefon nu-
marasından öğrenebilirsiniz: 040 54004-0.

Güvenlik veri sayfasını dikkate alın!


