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RubberCover Vízbázisú ragasztó 
(Water Based Bonding Adhesive) 
1. Meghatározás
RubberCover Vízbázsú ragasztó (Water Based Bonding Adhesive) a Firestone RubberCover EPDM 
gumilemezek nedvesragasztására szolgál a megfelelő faaljzatokhoz.

2. Előkészítés
A ragasztandó felületnek, tisztának, száraznak és éles sarkoktól, laza és idegen anyagoktól, olajtól, zsírtól és 
más szennyeződéstől mentesnek kell lennie. A felületet kefével vagy egy tiszta ronggyal meg kell tisztítani. 
Felhasználás előtt tartsa a ragasztót szobahőmérsékleten (15°C – 25°C), ha hosszabb ideig 15°C alatti 
hőmérsékletnek volt kitéve. Gondosan keverje meg a ragasztót (hogy egyenletes keveréket kapjon, ne 
legyen az aljára leülepedve és ne legyen márványos) használat előtt és közben is.

3. Kivitelezés
A Vízbázisú ragasztót (Water-Based Bonding Adhesive) még nedves állapotban kell alkalmazni közvetlenül a 
rétegelt lemezre vagy OSB aljzatra (amelyeket nem kezeltek vízfelvétel ellen). A Vízbázisú ragasztót (Water-
Based Bonding Adhesive) festőhenger segítségével vigye fel a rétegelt lemezre ( 350 gr/m²) vagy OSB 
aljzatra. Ügyeljen arra, hogy a teljes felületet egyenletesen bekenje, előzze meg csomó vagy ragasztó-
anyagtöbblet képződését. A ragasztó felhordása után azonnal tegye a helyére az EPDM szigetelőlemezt a 
rétegeltlemez vagy OSB aljzaton. A megfelelő tapadás érdekében nyomja le a leragasztott szigetelőlemezt az 
aljzatra egy erős kefével vagy egy széles hengerrel.

Figyelmeztetés: a leragasztott EPDM lemez felületet nem ériheti szélszívás a ragasztást követő legalább 48 
órán keresztül. Ezenkívül a ragasztott felületet nem lehet fagyos hőmérsékletnek kitenni a ragasztást követő 
legalább 48 órán keresztül. 

4. Anyagszükséglet
A felhasználásra kerülő anyag mennyisége 2.5 és 3 m² literenként.

Némely felület egyenetlenebb és porózusabb, ezért több anyag szükséges, míg a simább és kevésbé porózus 
aljzatok kevesebb anyagfelhasználást eredményeznek. 

5. Tulajdonságok
Fizikai
• Nem tartalmaz oldószert (szagmentes és nem veszélyes)
• Kiváló öregedésálló
• Jó hő és hidegálló
• Kimagasló tapadóképesség a megfelelő aljzatokhoz a maximális teljesítmény érdekében
Műszaki
• Alapanyag Akril diszperzió 
• Szín Fehér 
• Szilárdanyagtartalom min. 55%
• Viszkozitás 36000-44000 cp 
• Fajsúly 1.02 
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6. Csomagolás / Tárolás / Szavatosság / Hulladékkezelés
Csomagolás 2.5 L; 5 L; 10 L pail 
Cikkszám W56RAC7200 / W56RAC7201 / W56RAC7202 

Tárolás: Tárolja eredeti, zárt csomagolásban mérsékelt hőmérsékleten (15°C - 25°C) jól szellőző helyen. Védje 
közvetlen napfénytől. Ne hagyja a terméket megfagyni. Ha szükséges, használjon szigetelődobozt, hogy a 
terméket mérsékelt hőmérsékleten tartsa szállítás alatt, felhasználás előtt és közben. Ezáltal biztosítja a 
ragasztó megfelelő viszkozitását, hatékonyságát és teljesítményét. 

Szavatosság: A fenti tárolási feltételek mellett 18 hónap. Minden egyes vödrön ellenőrizze a gyártási dátumot. 
Fagypont alatti hőmérséklet használhatatlanná teszi a terméket. A szavatossági időre vonatkozó információ 
csak egy javaslat és nem tény. A tényleges szavatosság nagyban függ a tárolási körülményektől és a 
felhasználás során használt eszközöktől. A kibontott csomagolású terméket 48 órán belül használja fel. 

Hulladékkezelés: Győződjék meg róla, hogy a vödör üres, mielőtt eldobná. A ragasztót ne ürítse lefolyókba. A 
tartalmat és/vagy a vödröt a nemzeti előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. 

7. Óvintézkedések

 Csak szakszerű felhasználásra.
 Csak jól szellőző helyen alkalmazza.
 Hígítani tilos. Ne keverje más anyagokkal és előzze meg hogy kapcsolatba kerüljön vízérzékeny

anyagokkal.
 Ne tegye ki túlzott hőhatásnak, mert az túlnyomáshoz vezethet.
 Ne menjen át a kiömlött anyagon.
 Kerülje a hosszan tartó belélegzést és a bőrrel/szemmel való érintkezést. Érintkezés esetén azonnal

öblítse le a bőrt/szemet folyó vízzel legalább 20 percig. Mossa le a bőrt szappannal és vízzel.
 További információkért tekintse meg a biztonsági adatlapot

Ez a dokumentum minden más korábban közzétett dokumentum helyébe lép. Ez az adatlap a Firestone termékinformációit hivatott kiemelni a legújabb ismeretek és tapasztalatok alapján, és előzetes 
értesítés nélkül változhat (a dokumentum legújabb verziója a Firestone webhelyén található). A fent említett értékek tesztelt mintákon alapulnak, és a vonatkozó tűréshatárokon belül változhatnak. A 
Firestone felelősséget vállal azért, hogy minőségi anyagokat biztosítson, amelyek megfelelnek a Firestone termékspecifikációinak. A Firestone egyetlen képviselője sem módosíthatja ezt a felelősséget.
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