
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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Keçe dokusu yapıştırıcı EKF
Ürün tarifi:
Çözücü madde içermeyen, kullanıma hazır 
dispersiyon yapıştırıcıdır, özellikle de rulo, tut-
kal makineleri ve püskürtmeli uygulama için. 
Koruyucu madde içermez.

Uygulama:
Kapalı alan. Pigmentli ve pigmentsiz cam ve 
selüloz keçeleri ve hafif ve orta ağırlıktaki cam 
dokularını dispersiyon boyaları ile işlenen ta-
şıyabilir tavan ve duvar yüzeylerine yapıştır-
mak için.

Özellikleri:
• koruyucu madde katkısız
• kullanıma hazır
• çözücü madde ve yumuşatıcı içermez
• hafif tiksotropik
• yüksek başlangıç ve bitiş yapışma kuvveti
• işlenmesi kolay
• uzun açıklık süresi
• şeffaf kurur
• CMC ve CMS içermez
• az kokulu
• difüzyon edilebilir
• zararlı emisyonlar içermez
• toz birikintilerine neden olan bileşenler   
 içermez, SVOC (yarı uçucu organik bileşik  
 ler) VDL yönetmeliği uyarınca

Test sertifikası:
IUG sertifikalı (alerjisi olanlar için uygundur)

Bağlayıcı madde temeli:
Özel plastik dispersiyon 

PH değeri:
11,4

Özgül Ağırlık: 
Yakl. 1,01 kg/l

Renk tonu: 
Şeffaf

Paket boyutu: 
16 kg

İşleme:
Rulo, Airless veya tutkal makinesi ile.

Duvar yapıştırma tekniği:
MEGA 876 keçe dokusu yapıştırıcı EKF'yi 
seyreltmeden düzenli ve dolgun bir şekilde 
rulo ile 2–3 şerit genişliğinde üzerine sürün. 
Kesilmiş şeritleri yapıştırıcıya basarak yerleş-
tirin ve duvar kâğıdı malası ile üzerine basa-
rak baloncuklardan arındırın. Dış köşelerde, 
bitişik şeritlere kusursuz bir bağlantıyı oluştu-
rabilmek için keçe şeritlerin en az 10 cm hare-
ket ettirildiğine dikkat edin.

Tutkal makinesi ile tutkal sürme için:
MEGA 876 keçe doku yapıştırıcı EKF'yi dü-
zenli bir şekilde tutkal makinesi ile keçenin 
arka tarafına sürün. Şeritleri ardından birleş-
tirin ve baskı uygulayarak döşeyin.

Lütfen dikkat:
Dikiş bölgesinde olası sızan yapıştırıcıyı der-
hal temiz, nemli bir bez ile silin. Lütfen duvar 
kaplamaları üreticisinin işleme notlarını dikka-
te alın.

Zemin:
Zeminler taşıyabilir, sabit ve kirlenmelerden, 
çiçeklenmelerden, renk değişimlerinden, 
mantar istilalarından, sinter katmanlarından, 
unumsu katmanlardan ve ayırıcı maddeler-
den arındırılmış olmalıdır. Mevcut olan eski 
katmanlar uygunluğa, yapışabilirliğe ve taşı-
yabilirliğe yönelik kontrol edilmelidir. Özellikle 
de macun ve alçı bazlı sıvalar olmak üzere 
zeminlerin tamamıyla kuru olmaları gerekir. 
Mevcut olan eski katmanlar uygunluğa, yapı-
şabilirliğe ve taşıyabilirliğe yönelik kontrol edil-
melidir. Lütfen VOB, Bölüm C, DIN 18363, fık-
ra 3 ve ilgili BFS bilgi sayfalarını dikkate alın. 
Temizlik çalışmalarında yasal şartlar dikkate 
alınmalıdır. Çalışmalara başlamadan önce 
örnek alanların oluşturulmaları ve böylece 
yapışmanın ve yüzey görünümünün kontrol 
edilmesi tavsiye edilmektedir. Aşırı derecede 
emici ya da farklı emme özelliğine sahip ze-
minlerde MEGA 271 Hydrosol ile egalize iş-
lemini yapın. 

Teknik veriler

Aletlerin temizliği:
Kullanım sonrası derhal su ve sabun ile yıka-
yın.

Kuruma:
+23 °C ve %50 bağıl nemde ve sürülen mik-
tara göre yakl. 10 - 12 saat sonra kuru ve 
üzerine sürülebilir. Düşük sıcaklıklarda ya da 
artmış nemde kuruma süresi uzar.

Dikkat:
Üzerine malzeme sürülebilen duvar kaplama-
larına malzeme ancak kaplamalar tamamıyla 
kuruduktan sonra sürülebilir.

Tüketim:
Düz alanlara 150 - 250 g/m² yapıştırıcı sürül-
melidir. Hesaplamaya ilişkin tam tüketim de-
ğerleri, objede belirlenmelidir.

Airless ile püskürtme:
Nozul: 0,019 - 0,021 inç
Püskürtme basıncı:  180 - 200 bar
Filtre: 60 Mesh

Genel notlar

İşleme sıcaklığı:
Hava ve zemin için en az +8 °C

Depolama:
Soğuk ama donsuz. Açılmış kutuları iyice ka-
patın ve kısa sürede tüketin. Açılmamış vazi-
yette en az 24 ay dayanır.

İçeriklerine ilişkin açıklama:
Metil selüloz, plastik dispersiyonu, potasyum 
silikat, kalsiyum karbonat, su, katkı maddeleri

Bertaraf notları:
Sadece tamamıyla boşalan kutuları geri dö-
nüşüme dâhil edin. Sıvı malzeme artıklarını, 
eski boya/eski cila konusunda yetkili bir top-
lama yerine teslim edin. Kurumuş malzeme 
artıkları, kurumuş boyalar ya da ev atıkları 
olarak bertaraf edilebilir. AVV - Atık anahtarı 
No. 080112.

Bu ürünün AB sınır değeri:
Ürün kategorisi: A/wb
30 g/l VOC (2010)
Bu ürün < 1 g/l VOC içermektedir.

GISCODE:
BSW 40

Lütfen dikkat:
Keyif verici madde ve gıdaların saklandığı 
kapalı alanlarda kullanım için bu malları reno-
vasyon ve kuruma süreci boyunca boşaltma-
nızı öneriyoruz.

Güvenlik veri sayfasını dikkate alın!


