
ADEPLAST®

NAGY ELLENÁLLÁSÚ SZUPER RAGASZTÓ 
CSEMPÉHEZ ÉS PADLÓLAPHOZ.

AFN
HATÁSA:

 nagyon jó kötésszilárdság,
 könnyű kezelhetőség,
 nagy ellenállás,
 nagy rugalmasság

MŰSZAKI ADATOK:
- összetétel: cement, ásványi adalékok, tapadást javító polimerek,
képlékenyítők
- vízszükséglet: 0,24 – 0,26 l/kg (6 – 6,5 liter/ zsák)
- nyitott idő: minimum 20 perc (ezalatt a paszta megőrzi tapadási
tulajdonságait) 
- csúszás: maximum 0,5 mm. 
- belső vagy külső munkálatokra csempe, padlólap, porcelán padlólap, klinker rögzítésére  sima
felületekre, mint például régi csempe, lesimított cement, stb.

 
HASZNÁLATI  TERÜLETEK: Csempézéshez  vagy  padlólap  rögzítéséhez,  csempére,  padlólapra,
lesimított  cementre,  stb.  Házon belül  vagy kívül,  melyek -25°C-től  +80°C-ig terjedő  hőmérsékletnek
vannak  kitéve  nedves  vagy  száraz  környezetben,  továbbá  kerámialap  rögzítésére  fűtött  padlóra.
Használható greso kerámia padlólapok és klinker rögzítésére is.

FAJLAGOS ANYAGSZÜKSÉGLET: 3-4 kg/m2 a felhordott ragasztó rétegének vastagságától függően

CSOMAGOLÁS:  25 kg-os zsákokban.

TARTÓ FELÜLET:  A tartófelület szilárd kell legyen, legalább 28 napos, tiszta, alaposan lemosva és
zsírtalanítva legalább 4 órával a kerámialapok rögzítése előtt.  A felületet kalapáccsal kell  ellenőrizni,
hogy elég erős-e a burkolás elviseléséhez.

FELHASZNÁLT ESZKÖZÖK: 
- vödör
- gépi vagy kézi keverő
- vakolókanál
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- fogazott  glettelő  6x6  mm-es,  8x8  mm-es  vagy  10x10mm-es  fogakkal  a  lap  méretétől
függően.

- Vízszintező
- Csempevágó 

FELHORDHATÓSÁGA A VÍZZEL VALÓ ÖSSZEKEVERÉSE UTÁN: 2 órán keresztül

A SZERSZÁMOK LETISZTÍTÁSA: Vízzel a megkötés előtt 

KÖRNYEZETI HŐMÉRSÉKLET: +5°C és + 30°C között. A közvetlen napsütés kerülendő.

ELŐKÉSZÍTÉS: A port vízbe öntjük és elkezdjük keverni. Mind a tartály mind a felhasznált víz legyen
tiszta. Ajánlatos egyszerre akkora adagot összekeverni, amekkorát egy óra alatt fel lehet használni. A
keverést energikusan kell végezni, ha lehetséges akkor gépilleg. (fúrógépbe szorított keverőszárral), amíg
egy krémes, homogén keveréket kapunk, melyet könnyen megmunkálhatunk. Várjunk 10 percet a kémiai
ellenhatások beteljesedéséig majd újra keverjük meg energikusan.
 A  pasztát  4-5  mm-es  vastagságban  felhordjuk  a  felületre,  majd  egy  6-10  mm-es  fogakkal
rendelkező  fésűszerű  eszközzel  elegyengetjük  széltében  és  mélységben  a  rögzítendő  lapok  méretétől
függően.  A paszta  elgereblyézésének kettős  előnye van:  növekszik a  lap tapadása a tartófelületen és
csökken  az  anyagfelhasználás.  A  felületre  felhordott  paszta  25-30  percig  rendelkezik  ragadási
tulajdonságokkal. A paszta ragadási képességét ujjunk hozzáérintésével ellenőrizhetjük. Ha a paszta ragad
az ujjunkhoz, akkor azt jelenti, hogy megfelelő tapadóképessége van. 

Csempe rögzítése esetén egy sima felületre, mint a lesimított cement, mozaik, régi csempe, ezt a
felületet  előzőleg  zsírtalanítjuk  mosószeres  melegvizes  mosás  útján,  leöblítjük  a  mosószernyomokat,
megtöröljük a felületet egy száraz és tiszta ronggyal, majd felhordunk egy réteg ragasztót 0,5 – 1 mm
vastagságban az ADEPLAST AFN ragasztóból és 24 órán keresztül hagyjuk megkötni. Másnap erre a
rétegre hordjuk fel a pasztát egy fogas glettelő segítségével.

A vödörben lévő paszta megőrzi ragadó tulajdonoságát legalább 2 órán keresztül.
A fugákat az ADELPLAST® FÚGARAGASZTÓVAL tömjük be egy minimum 24 órás kötési idő letelte
után.
Bármilyen  utólagos  munkálatot  a  burkolt  felületen  legalább  72  órával  a  burkolás  elvégzése  után
végezzünk.

A FELÜLET HASZNÁLHATÓVÁ VÁLIK: 
- legalább 24 óra után, az ADELPLAST AR fúgaragasztóval való fúgázáshoz 
- legalább 72 óra után általános felhasználásra

20°C alatti hőmérsékleteken a kötési idő megnövekszik.

VIGYÁZAT!:
Xi - ingerlő 
 R 36/37 –  Szemizgató hatású, izgatja a légutakat
 R 38 –  Bőrizgató hatású
 R 43 –  Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).
 S 2 – Gyermekek kezébe nem kerülhet
 S 22 – Az anyag porát nem szabad belélegezni
 S24/25 – Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást
 S 26 – Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni 
 S 37 – Megfelelő védőkesztyűt kell viselni. 
 S 38 – Ha a szellőzés elégtelen, megfelelő légzőkészüléket kell használni.
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TÁROLÁSA: Száraz, zárt helyen faraklapokon. 

SZAVATOSSÁGI  IDŐ:  eredeti  csomagolásban,  száraz,  fedett  helyen  tárolva  a  gyártás  időpontjától
számított 12 hónap.

MINŐSÉGI SZABVÁNY: SR EN 12004 : 2001/A1:2003 
 

ELŐÍRT TULAJDONSÁGOK:

Sor
szám Tulajdonság elnevezése Mérték

egység 
AF ADEPLAST TULAJDONSÁGOK

ELŐÍRVA TELJESÍTVE
1. Jelleg - Szürke színű por
2. Jellege megkötés után - Látható hasadékok vagy repedések nélkül

3. Kezdeti kötésszilárdság
húzásra N/mm2 0,5 1.11

4. Kötésszilárdság húzásra
vízbemerítés után N/mm2 0,5 1.21

5. Kötésszilárdság húzásra
hőöregítés után N/mm2 0,5 0.64

6.
Kötésszilárdság húzásra
minimális fagyasztás-
kiolvasztás ciklusok után

N/mm2 0,5 2.18

7. Nyitott idő,
kötésszilárdság húzásra.

perc 0.5 N/ mm2 20 perc
után

0.83 N/ mm2 20 perc
után

GYÁRTÓ: GT ADEPLAST RT - NAGYVÁRAD Román osztrák társaság 


