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Nyersanyagok/gyártás
Az ERFURT-KlimaTec rendszerragasztó az ERFURT-KlimaTec Thermovlieshez 
speciálisan kifejlesztett polivinilacetát- polimer bázisú, erősen tapadó 
diszperziós ragasztó.

Termék adatai
• Rendelési szám : 1001202
Az ERFURT-KlimaTec rendszerragasztója 10 kg-os vödrös kiszerelésben 
kapható.

Termék tulajdonságai
• Beltérre
• Erős ragasztóképesség
• Hosszú szőrű báránybőr-hengerrel könnyen és simulékonyan felvihető
• Egyszerűen, gyorsan és tisztán feldolgozható
• Optimálisan tapad az alapfelületre
• Jól állja a nedvességet
• Nagy biztonsággal tapétázható
• 20 percig feldolgozható
• Nehézfém-vegyületek hozzáadása nélkül készül
• A DIN EN ISO 12 572 szabvány szerinti páraáteresztő-képesség a 

rendszerfelépítéstől függően megfelel egy 0,07 m, illetve az ERFURT-
KlimaTec Thermovlies Basic vagy Premium termékével együtt egy 0,04 
m vastagságú páradiffúziós egyenértékű légrétegnek

Alkalmazás/tapétázás
Az ERFURT-KlimaTec rendszerragasztóját külön az ERFURT-Thermovlies 
termékválasztékához fejlesztették ki. A beltéri falakon és mennyezeteken 
bármilyen hordképes, sima vagy enyhén strukturált alapfelületen 
alkalmazható.  

Alapfelület előkészítése
Az alapfelület legyen száraz, tiszta és szilárd. A nem tapadó régi 
bevonatokat távolítsuk el. A komolyabb felületi egyenetlenségeket 
glettanyaggal egyenlítsük ki.

Feldolgozási feltételek:
Anyagszükséglet alapfelülettől és a felhordott mennyiségtől függően 0,3 
0,5 kg/m2. Feldolgozáskor a hőmérséklet ne süllyedjen 10° C alá. 
Feldolgozhatósági ideje rendes hőmérsékleti és páratartalmi viszonyok 
között kb. 20 perc.

Ragasztás
Az ERFURT-KlimaTec rendszerragasztóját 
hosszúszőrű hengerrel 1 sáv szélességben 
bőven és egyenletesen vigyük fel az 
alapfelületre.

A falburkolatot fektessük a ragasztóágyba 
és a tapétázó spatulyával hólyagmentesen 
nyomjuk rá a falra úgy, hogy a ragasztó 
egyenletesen elosztódjék és sima 
alapfelület alakuljon ki.

Száradás
+20 °C hőmérsékletnél és 65 % relatív páratartalomnál kb. 6-12 óra alatt 
szárad meg és utána átfesthető. Alacsonyabb hőmérsékleteknél és 
nagyobb páratartalomnál ez az idő meghosszabbodik.

Szerszámtisztítás  
Használat után vízzel azonnal tisztítsuk meg.

Tárolás
Az ERFURT-KlimaTec Systemkleber rendszerragasztóját tároljuk a jól lezárt 
vödörben hűvös és fagymentes helyen. Óvjuk a közvetlen napsugárzástól; 
a maradékot esetleg kevés vízzel fedjük be. A lezárt eredeti kiszerelésben 
legalább két évig tárolható.

Hulladékkezelés
Az ERFURT-KlimaTec rendszerragasztója beszáradt vagy megkötött 
maradékait kidobhatjuk a rendes háztartási szemétbe. 

Összetevők/vizsgálati 
eredmények
A páraáteresztő képességet a Schall- und Wärme meßstelle Aachen GmbH 
a DIN EN ISO 12 572 szabvány alapján a 1030509-D-WDD sz. vizsgálati 
jelentéssel állapította meg.
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