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»Ragasztótapasz«
Polisztirol hôszigetelô tábla ragasztására és vakolaterôsítô
háló ágyazására   

JELLEMZÔI

 Idôjárás- és fagyálló
 Szálerôsített: nagyobb erô és rugalmasság 
 Kiváló tapadás 

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Hôszigetelô táblák (pl.: EPS, XPS, Grafitos) 
ragasztásához nedvszívó felületre, valamint 
vakolaterôsítô háló ágyazásához.

FELÜLETELÔKÉSZÍTÉS

Csak nedvszívó, szilárd, teherbíró, tiszta és 
száraz, egyenletes felületekre lehet felhordani. 
A málló vakolat részeket le kell verni és újra 
kell vakolni. A meglévô és rosszul tapadó 
homlokzatfestéket távolítsuk el. A jól tapadó, 
ásványi alapú festéket és vakolatot (a tisztítást 
követôen) le kell alapozni a vízzel hígított 
Ceresit CT 17 vagy Ceresit Padlopon Diszperziós 
alapozóval (1 rész alapozó : 3 rész víz).

FELHORDÁS

A Ceresit Thermo Universal ragasztótapasz 
elkészítéséhez a poranyagot öntse kb. 5-5,5 L 
tiszta, hideg vízhez, majd lassú fordulatszámú kézi 
keverogéppel keverje csomómentesre. A bekeverést 
követô pihentetés után (kb. 5 perc) ismét keverje 
át a ragasztótapaszt, majd kezdje meg annak 
felhordását a hôszigetelô tábla hátoldalára. Javasolt 
felhordási mód: perem-pont módszer. Glettvassal 
(dôlésszög 45°) körben a hôszigetelô táblák 
széleire, majd középen több helyen pontszerûen. 
Az erôsítô háló beágyazása legkorábban 24 
óra elteltével kezdhetô meg. Fogazott glettvassal 
hordja fel a tapaszt a felragasztott hôszigetelô 
lapokra, ágyazza bele az erôsítô hálót, majd 
a felületet késedelem nélkül glettelje át, teljesen 
lefedve az erôsítô hálót. Ha a glettelés nem 
tökéletes (az erôsítô háló kilátszik vagy átüt  

a tapaszon), másnap újabb réteg ragasztótapasz 
felvitelére van szükség. A várhatóan nagy 
igénybevételeknek kitett felületek esetén az erôsítô 
hálót két rétegben kell alkalmazni és tapaszolni.

FONTOS TUDNIVALÓK

A Ceresit Thermo Universal ragasztótapasz 
használata során ügyelni kell arra, hogy a hômérséklet  
+5°C - +30°C között legyen. Csökkentett kromát- 
tartalmú termék. Cementet tartalmaz. A ragasztótapasz 
elkészítéskor (vízadagolás) lúgossá válik, ezért bôrre 
és szembe kerülésétôl óvakodjunk! Ha ez mégis 
megtörténne, alaposan mossuk le az érintett testrészt. 
Szükség esetén hívjunk orvost. A szerszámokról a 
friss ragasztótapasz vízzel lemosható, a megkötött 
anyag csak mechanikai úton távolítható el.  
Alkalmazástechnikai tanácsadás: 0630-919-2918.

CSOMAGOLÁS ÉS TÁROLÁS

25 kg-os papírzsákban. Eredeti, jól zárt 
csomagolásban, hûvös, száraz, nedvességtôl 
védett helyen.

KŐZETGYAPOTHOZ IS!



Henkel Magyarország Kft.
1113 Budapest, Dávid F. u.6., 
T.: 1-372-5555
www.ceresit.hu
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Csak a teljesen üres csomagolóanyag használható 
fel újra. A megkötött termék maradványokat, mint 
ipari hulladékot a háztartási hulladékhoz hasonlóan 
vagy a kereskedelmi / építkezési hulladékgyûjtô 
konténerekben kell gyûjteni. A meg nem kötött 
termék maradványt, mint veszélyes hulladékot kell 
megsemmisíteni. Az Európai hulladék jegyzék kód: 
17 01 06.

FELHASZNÁLHATÓ

Az elôírt tárolás mellett a gyártástól számított 12 
hónapig.

MÛSZAKI ADATOK

Keverési arány: 5 - 5,5 liter víz / 25 kg

Bedolgozhatóság: kb. 90 perc

Alkalmazási hômérséklet: +5°C – +30°C

Vakolható: 72 óra után

A lapok csiszolhatóak: 24 óra múlva

Dûbelezhetô: 24 óra múlva

Tapadás betonhoz 28 nap után: ≥ 0,25N/mm²

Anyagszükséglet:

ragasztáshoz:  4 -5 kg/m² 

erôsítô háló ágyazása:  4 -5 kg/m² 

A megadott információk mellett a vonatkozó szakmai irányelve-
ket, szabályozásokat, valamint szabványokat (DIN) is figyelem-
be kell venni. A közölt terméktulajdonságok a gyakorlati 
tapasztalatainkon és vizsgálatainkon alapulnak. Az adatlapon 
nem szereplô alkalmazási lehetôségek, körülmények esetén, a 
kivitelezés sikerességére vonatkozóan garanciát nem vállalunk.   
A mûszaki adatok +23°C és 50% relatív páratartalom esetén 
érvényesek, kivéve ha ezt külön jelezzük.  Ettôl eltérô körülmé-
nyek esetén  gyorsabb vagy lassabb kötésidôvel kell számolni.

A közölt információ, különösen a termék kezelésére és felhasz-
nálására vonatkozóan, szakmai tapasztalatainkon alapulnak. 
Az anyagok és a körülmények változatossága miatt, valamint 
mivel ezekre nincs hatásunk, kifejezetten javasoljuk az  
alkalmazhatóságra vonatkozó, elôzetes tesztek elvégzését.  
Az adatlap tartalmára vagy szóbeli közlésre vonatkozóan jogi 
felelôsségvállalásra irányuló igényt nem tudunk elfogadni,  
kivéve a nekünk felróható súlyos hanyagság esetén.  
A jelen mûszaki adatlap hatálytalanít minden korábban  
kiadott változatot.


