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ÁLTALÁNOS LEÍRÁS                                                     

Alkalmas:                    
Üvegszövet tapéták 

 

 Vlies- szövettapéták és  
 egyéb un. nehéztapéták 

 
 

Porózus felületekre (pl. fa, gipszkarton, simított beton, glettelt és gletteletlen vakolat ) történő felragasztására. 
 
Az alkalmazott felületen a természetes páraáteresztést nem gátolja. BELTÉRI használatra javasolt!  

 

 

 ALKALMAZÁS MÓDJA 

Felület előkészítés:             

 
A meglazult, pergő, táskásodott rétegek eltávolítása után végezzük el a szükséges javításokat. Régi, enyves festéket el 
kell távolítani. A felület legyen por- és zsíros szennyeződéstől mentes. Magasabb páratartalmú helységek felületét, 
valamint erősen nedvszívó felületeket célszerű előkezelni a penészedést gátló AKROPENTA diszperziós alapozóval. 
Kisebb repedések, szerkezeti elemek dilatációs pontjainál mutatkozó hézagok kitöltésére jól használható a FUGAKRIL 
festhető tömítőanyag. A felragasztott üvegszövet festésére használjon AKROLUX speciális üvegtapéta festéket! 
Fontos!  Az üvegszövet és a textil-szövettapéták esetén a ragasztót a falfelületre kell felvinni! 

  
 

JELLEMZŐ TULAJDONSÁGOK 

 
 Felhordás:                           Felhordható ecsettel, vagy hengerrel 
 Kiadósság:                         4-6 m

2
/kg (felülettől függően) 

 Nyitott idő:                         min. 20 perc                      
 Alkalmazható:                  +10 °C és  +35 °C közötti tárgy- és levegő hőmérséklet esetén 
 Hígíthatóság:                      Szükség esetén 1-10% vízzel 
 Festhető:                            A teljes száradás után. (kb. 12-14 óra 20°C –on) 
 Konzerválószer tartalom:    0,2 % alatt 
 

Amennyiben további műszaki jellemzőkre, adatokra van szüksége a termékkel kapcsolatban, hívja a 286-03-63 

telefonszámot, vagy írjon az info@material.hu e-mail címre! 

 

 

CSOMAGOLÁS, TÁROLÁS 

 
Tárolás:   - Fagymentes helyen, zárt edényben, tűző naptól védve. 
                - Felhasználás előtt keverjük át! 
                 -A szennyeződések vízzel, illetve nedves ruhával eltávolíthatók.  
 
Felhasználhatósági idő: 18 hónap 
Tárolási hőmérséklet:     5-30°C   
Fagyveszélyes termék! 
 
Környezetre veszélyes anyagot nem tartalmaz! 
Nem tűzveszélyes! 
 
Az Akrolux üvegtapéta ragasztó10 kg és 18 kg-os egységekben, műanyagvödrökben kerül forgalomba. 

 
 
Töltőtömeg:        N: 10 kg 
                           N: 18 kg 
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MUNKAVÉDELEM, TŰZVESZÉLYESSÉG, SZÁLLÍTÁS 

- S24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és szembejutást 
- S1/2     Elzárva és gyermek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó 
-  

Részletes információk a biztonsági adatlapon olvashatók. 
 
Tűzveszélyességi osztály: „E”.  
Az áru ADR/RID besorolása : nem veszélyes áru 

 

 

Az általunk javasolt felhasználás és alkalmazási mód nem mentesíti a felhasználót azon kötelességétől, hogy azt saját 

maga ellenőrizze és meggyőződjön ezen termék megfelelőségéről az alkalmazni kívánt technológiához, eljáráshoz. 

 

 1239. Budapest, Ócsai út 10. 

www.material.hu 

Tel: +36-1-2860363 

http://www.material.hu/

