
Flexibilis, szürke, nagy kötőerejű, hosszú nyitott idejű fagyálló ragasztó gres- és kerámialapok fektetéséhez. 
(C2TE)

MŰSZAKI JELLEMZŐK
Cementkötésű poralakú ragasztó, mely vízben elkeverve az építőiparban használatos valamennyi aljzatra jól tapadó, 
fagyálló, vékonyágyazású ragasztóhabarcsot ad. Függőleges felületen sem folyik meg. Jól simítható, zsugorodásmen-
tesen szárad, rendkívül szilárd, nagymértékben állékony. Az EN 12004 szerint C2TE osztályú, nagyteljesítményű, ce-
mentkötésű, állékony, hosszú nyitott idejű ragasztó.

ALKALMAZÁSI TERÜLET
Max. 40x40 cm-es gres- és égetett kerámia burkolólapok beltéri ragasztása bármilyen szabványos fűtött vagy fűtetlen 
padló- és falfelületen, illetve maximum 30×30-as gres- és égetett kerámia burkolólapok ragasztása meglévő burkolaton, 
illetve sötét lapok kivételével teraszokon.. 

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Aljzat előkészítése: Az aljzat legyen tapadásgátló anyagoktól, repedésektől és laza részektől mentes, sima, tiszta, 
száraz és szilárd. A gipsz és anhidrit aljzatokat megfelelő rendszeralapozókkal le kell alapozni (pl. a Mapei megfelelő 
aljzatra kifejlesztett alapozóival).
A keverék elkészítése: Öntsön egy zsák (25 kg) ADESITAL FLEXRAGASZTÓT 7,5-8 liter hideg, tiszta vizet tartalma-
zó keverőedénybe és egy fúrógépbe fogott keverőszárral kis fordulaton keverje egynemű, csomómentes masszává. 
Pihentesse 5 percig, majd rövid ideig ismét keverje át. Ekkor a ragasztó felhasználásra kész és kb. 8 órán keresztül 
marad bedolgozható.
A keverék felhordása: Fogazott simítóval hordjon fel a felületre annyi ADESITAL FLEXRAGASZTÓT, amennyi a bur-
kolólapok hátoldalának megfelelő fedettséghez (min. 65-70%, teraszon, fűtött padlón 100%) elegendő.

KISZERELÉS
25 kg-os papírzsák

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK

Állag por

Szín szürke

Eltartható 12 hónapig száraz helyen, eredeti csomagolásban

Gyúlékony nem

Keverési arány 7,5-8 l víz 25 kg ADESITAL FLEXRAGASZTÓHOZ

Bedolgozási idő >8 óra

A keverék sűrűsége 1550 kg/m³

Keverék pH-ja kb. 13

Bedolgozási hőmérséklet + 5 és + 35 °C között

Nyitott idő kb. 30 perc

Utánigazítási idő min. 10 perc

Járható 24 óra után

Fugázható falon 4-8 óra

Fugázható padlón 24 óra után

Végszilárdság 14 nap után

ADESITAL FLEXRAGASZTÓ

Alakítható nem

Kezdeti húzási tapadószilárdság ≥ 1,0 N/nm2

Húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után ≥ 1,0 N/nm2

Húzási tapadószilárdság vízbe merítés után ≥ 1,0 N/nm2

Húzó-tapadó szilárdság ciklikus fagyasztás-olvadás után ≥ 1,0 N/nm2

MŰSZAKI ADATOK +23° C-on 50% relatív páratartalomnál

VÉGSŐ TULAJDONSÁGOK
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