Jamix Nanotherm ragasztó és
ágyazóhabarcs
Általános leírás
Jellemzői
A Jamix® Nanotherm ágyazó és ragasztótapasz ásványi kötésű, szálerősített, diszperzióval dúsított zsákos
kiszerelésű ragasztó-és ágyazóhabarcs.
Felhasználás

Alkalmas hőszigetelő lapok felragasztására, üvegszövet háló beágyazására, valamint kül- és beltéri felület
glettelésére szolgál.
Az első sor szigetelőlapot lábazati indítósínbe helyezzük, majd ezután lentről felfelé haladva rakjuk sorba a
hőszigetelő táblákat, ügyelve a pontos illesztésre. Glettvassal hordjuk fel a ragasztót csíkokban a hőszigetelő
lapok hátoldalára (kb. 40% lefedettségig). Hálóágyazás előtt rögzítsük a dűbeleket (4-5 db/m2) Ha a felület
egyenetlen, a ragasztóhabarcsot foltonként a hőszigetelő lapra vigyük fel. Hőszigetelő lap ragasztása esetén
fontos, hogy a lapokat kötésben ragasszuk fel a falra. A hőszigetelő lapok közötti fugákat nem szabad
ragasztóhabarccsal kitölteni, illetve beglettelni. A hőszigetelő lapok felragasztása, valamint feldűbelezése,
illetve ha szükséges, az összecsiszolás után történik az üvegszövet felületre történő felragasztása és
beglettelése. Ezt a műveletet nem szabad akkor elvégezni, ha munkafelületet erős napsütés éri.
A fedőbevonat (vakolat) normál körülmények között 3 nap múlva vihető fel a megkötött felületre.
Követelmények

Felhasználható betonon, téglán, vakolaton. Az alapfelületnek száraznak, simának és teherbírónak kell lenni.
Fontos hogy a falszerkezet hordozóképes legyen, mentes a málló laza részektől. A felületen lévő
festékmaradványokat távolítsuk el, az esetleges hibákat pedig javítsuk ki.
Alapozás

Erősen nedvszívó alapfelület esetén javasolt alapozó használata.
Hálóágyazás

Az előkészített felületre hordjuk fel a ragasztót, majd ebbe ágyazzuk be az üvegszövet hálót. Az egymás mellé
felrakott hálók min. 10 cm-en fedjék egymást. A hálóágyazás befejeztével gletteljük simára a felületet. Az
élek és sarkok mentén élvédő profilt alkalmazzunk.
Előkészítés. keverés

25 kg ragasztótapaszhoz 7 l tiszta hideg vizet kell adni, folyamatosan keverjük addig, amíg csomómentes
anyagot nem kapunk, majd 5 percig állni hagyjuk, és ezután újra felkeverjük. Az így kapott habarcs 20oC-on 2
órán át felhasználható.
Átvonhatóság

Várjunk min. 72 órát a hálóágyazás befejezése és a vakolat alapozó felhordása között.
Száradási-kötési idő jelentősen nő hideg párás időben, amely a színező vakolat foltosodását eredményezheti.
Felhordás

10-12 mm-es fogazott simítóval (rozsdamentes)

Figyelem
Mind a falfelületnek mind a levegő hőmérsékletének +5oC és +20oC között kell lenni, mert +20oC-nál magasabb
környezeti illetve hordozó felületi hőmérséklet esetén a feldolgozhatóság ideje csökken.
A kötési idő függ: az alapfelület hőmérsékletétől, nedvszívó képességétől, a levegő páratartalmától.

Műszaki jellemzők
Anyagszükséglet
Táblaragasztáshoz: 3-4 kg/m2
Hálóágyazáshoz: 3 kg/m2
Kb. 6-7 kg/m2 a teljes művelet elvégzése esetén
Tárolás

Bontatlan csomagolásban fedett, hűvös, száraz helyen tárolandó.
Bontatlan csomagolásban 9 hónapig a gyártás dátumától számítva megfelelő tárolási körülmények között.
Műszaki adatok

Szín: szürke
Anyag: 0-0,5 mm
25-50 % cementet tartalmaz, alacsony kromátttartalmú Cr (VI)<2 ppm
Tűzveszélyességi osztály: IV. nem tűzveszélyes
Biztonsági adatok: a termék Xi irritáló

Kiszerelés
25 kg-os papírzsákban

Egyéb információk
A gyártó a ragasztó alkalmazásakor alapvető szakmai ismereteket feltételez.
A fenti adatok csak tájékoztató jellegűek. A termékismer-tetőt eddigi tapasztalataink és ismereteink alapján
készí-tettük. Feltételezzük, hogy az anyagainkkal szakemberek dolgoznak. A felhasználás előtt feltétlenül
olvassa el a műszaki tájékoztatót.

Fontos balesetvédelmi információk!
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R36/37/38: Irritáló szemre, lélegzőszervekre és bőrre
R43: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)
S2: Gyermekek kezébe nem kerülhet.
S22: Ne lélegezze be a port
S24/25: Kerülje szembe vagy bőrre kerülését
S26: Szembe kerülés után azonnal mossa ki vízzel és keresse fel orvosát
S37: Használjon védőkesztyűt

