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Nyersanyagok/gyártás
Az ERFURT-SR 4 rendszerragasztója kimondottan az ERFURT-KlimaTec-
rendszeréhez kifejlesztett, falerősítő tulajdonsággal is rendelkező, 
lágyítószermentes műanyag-diszperzió kötőanyagbázisára épülő, nagy 
tapadó képességű ragasztó.

Termék adatai
• Rendelési szám : 1001206
• Súly : 18 kg-os vödör

Termék tulajdonságai
• Beltérre
• Nagy ragasztó és telítő teljesítményű
• Egyszerűen, gyorsan és tisztán feldolgozható
• Optimálisan tapad az alapfelületre
• Fogazott spatulyával könnyen és simulékonyan felvihető
• Fehéren pigmentált
• Sűrűség: kg. 1,75 kg/cm3

• Optimálisan állja a nedvességet
• Tökéletes biztonságot nyújt a tapétázásnál
• 20 percig feldolgozható
• Nehézfém-vegyületek és formaldehid hozzáadása nélkül készül
• Az ERFURT SR 4 rendszerragasztóját hígítás nélkül dolgozzuk fel. 

Legfeljebb 3 % vízzel hígítható.

Alkalmazás/feldolgozás
Az SR 4 rendszerragasztó beltéri falakon és mennyezeteken bármilyen 
hordképes alapfelületen alkalmazható. A strukturált vakolatok és az 
üvegszövet átdolgozásához is ideálisan alkalmas. 

Alapfelület előkészítése
Az alapfelület legyen száraz, tiszta és szilárd. A nem tapadó régi 
bevonatokat távolítsuk el. A komolyabb felületi egyenetlenségeket 
glettanyaggal egyenlítsük ki.

Feldolgozási feltételek:
Alapfelülettől és a felvitt mennyiségtől függően a felhasználás 0,6-1,2 kg/
m2. A hőmérséklet ne csökkenjen 10° C fok alá. A ragasztásra nyitott idő 
szokványos hőmérséklet és páratartalom mellett kb. 20 perc.

Ragasztás
A ragasztáshoz az ERFURT-SR 4 
rendszerragasztóját (az alapfelülettől 
függően C3 vagy B2 nagyságú) fogazott 
spatulyával keresztirányban egyenletesen 
vigyük fel a felületre. A tapadási 
problémákat elkerülendő a ragasztót ne 
vigyük fel túl vékonyan és egyszerre ne 
vonjunk be vele túl nagy felületeket. 

A falburkolatot fektessük a ragasztóágyba 
és a tapétázó spatulyával hólyagmentesen 
nyomjuk rá a falra úgy, hogy a ragasztó 
egyenletesen elosztódjék és sima 
alapfelület alakuljon ki.

Száradás
+20 °C hőmérsékletnél és 65 % relatív  páratartalomnál kb. 6-12 óra alatt 
szárad meg és utána átfesthető. Alacsonyabb hőmérsékletnél és nagyobb 
páratartalomnál ez az idő meghosszabbodik.

Szerszámtisztítás
Használat után vízzel azonnal tisztítsuk meg.

Tárolás
Az ERFURT-SR 4 rendszerragasztóját tároljuk hűvös és fagymentes helyen a 
jól lezárt vödörben. Óvjuk a közvetlen napsugárzástól; a maradékot 
esetleg kevés vízzel fedjük be. A lezárt eredeti kiszerelésben legalább két 
évig tárolható.

Hulladékkezelés
Az ERFURT-SR 4 rendszerragasztója beszáradt vagy megkötött maradékait 
kidobhatjuk a rendes háztartási szeméttel együtt.
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