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> Capatect hőszigetelő rendszerek >> Ragasztó és beágyazó anyagok

Capatect 
Rollkleber 615
Pasztózus, rugalmas, sokoldalúan  
felhasználható műgyanta bázisú  
diszperziós ragasztóanyag.

Termékleírás

Műszaki információ Nr. 615

Feldolgozásra kész speciális ragasztóanyag polisztirol hőszigetelő táblák teljes fe-
lületen történő ragasztásához a Capatect hőszigetelő rendszeren belül. Speciálisan 
gipszrost-építőlemezekre, faforgács lemezekre és más hordképes, sima  alapfelü-
letekre ajánlott.

■ Nehezen éghető
■ Nagyon jól tapad fa felületen, polisztirol keményhabon, és egyéb ásványi 

alapfelületeken
■ Víztaszító
■ Vízgőz-áteresztő
■ Vízzel hígítható
■ Feszültségszegény
■ Feldolgozásra kész

Kb. 3 kg/m² a felvitt rétegvastagságtól és a felület egyenletességétől függően.

Világos bézs.

Pasztózus.

25 kg-os vödör.

Hűvös, fagymentes helyen 

Alkalmazás:

Tulajdonságok:

Felhasználás:

Szín:

Konzisztencia:

Kiszerelés:

Tárolás:
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Műszaki információ Nr. 615

Műszaki információ Nr. 615  •  Állapot: 2008. október
Ez a műszaki információ a technika legújabb állása és a mi tapasztalataink alapján lett összeállítva. Tekintettel az 
alapfelületek és az objektumok sokszínűségére, a felhasználó nem menthető fel azon kötelessége alól, hogy az adott 
felületen próbafelhordást végezzen. Új kiadás esetén ez a nyomtatvány elveszti érvényességét.
Caparol Hungária Kereskedelmi Kft.  •  H-1108 Budapest, Gyömrői út 140. 
Tel.: 1/264-8914, 265-1594  •  Fax: 1/262-0467  •  Internet: www.caparol.hu  •  e-mail: caparol@caparol.hu

Alkalmas alapok / Feldolgozás

Az alapfelületnek tisztának, száraznak, tapadástgátló anyagoktól mentesnek kell 
lennie.

Simítókanállal történő felvitel esetén vigyük fel egyenletesen a ragasztót, majd simít-
suk el. Gépi felhordás esetén közvetlenül egy One Way konténerből kerül szórással 
a felületre, majd ezután simítókanállal kell elsimítani. Hengerrel történő felhordás: 
bárányszőrű hengerrel lehetséges, ezután a felület benedvesítése szükséges. 
Mindhárom eljárás során közvetlenül a hőszigetelő lemezekre kerül a ragaszó, teljes 
felületen eloszlatva. A nyitott idő kb. 15 perc.
A Capatect Rolkleber 615 feldolgozásra kész, esetleges konzisztencia-szabályozás 
lehetséges csekély vízmennyiség hozzáadásával.

A feldolgozás alatt és a száradási fázisban a környezeti és az alapozási hőmérsék-
letnek nem szabad +5°C alá süllyedni. Nem szabad dolgozni az anyaggal közvetlen 
napsugárzásban, erős szélben, köd vagy magas páratartalom esetén.

20°C és 65 %-os relatív páratartalom esetén a felhordott rétegvastagságtól függő-
en kb. 24 óra múlva száraz. Alacsonyabb hőmérséklet és magasabb páratartalom 
esetén a száradási idő megnő. 

Használat után azonnal vízzel.

Alkalmas alapok:

Feldolgozás:

Feldolgozási hőmérséklet:

Száradási idő:

Szerszámok tisztítása:

Biztonsági előírások:

Hulladékelhelyezés:


