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Hammaddeler/Üretim
ERFURT-KlimaTec sistem tutkalı, özel olarak ERFURT-KlimaTec Thermovlies 
için geliştirilen, yüksek yapışkanlığa sahip bir dispersiyon tutkalıdır.

Ürün verileri
• Sipariş no. 1001202
ERFURT-KlimaTec sistem tutkalının ambalaj büyüklüğü her kovada 10 
kg’dir.

Ürün özellikleri
• İç mekan için
• Yüksek yapışkanlık
• Uzun lifli koyun postu ruloyla kolay ve yumuşak uygulama
• Kolay, hızlı ve temiz işlem
• Zemine optimal tutunur
• Suya karşı daha iyi dayanıklılık
• Yüksek uygulama güvenliği
• Açık kalma süresi 20 dakika
• Ağır metal bileşimleri ve formaldehit eklenmemiştir
• DIN EN ISO 12 572’ye uygun su buharı geçirgenliği, sistem yapısına bağlı 

olarak 0,07 m’lik bir difüzyona eşdeğer hava tabakasına ya da 
ERFURT-KlimaTec Thermovlies Basic ya da Premium’la bağlantılı olarak 
0,04 m’ye denktir

Uygulama/İşleme
ERFURT-KlimaTec sistem tutkalı özel olarak ERFURT-Thermovlies çeşitleri 
için geliştirildi. İç mekanda bulunan duvarlardaki ve tavanlardaki tüm 
taşıyıcı, düz ya da hafif desenli zeminlerde kullanılabilir.  

Zemin Hazırlığı
Zeminin kuru, temiz ve sağlam olması gerekir. Yapışkanlığını kaybeden 
eski kaplamalar temizlenmelidir. Güçlü yükseklik farkları macunla 
dengelenmelidir.

İşlem Koşulları
Zemin ve sürülen miktara göre tüketim 0,3 ile 0,5 kg/m2 arasında. İşlem 
sıcaklığı 10°C‘nin altında olmamalıdır.Açık kalma süresi normal sıcaklık ve 
nem oranına bağlı olarak yaklaşık 20 dakikadır.

Yapıştırma
ERFURT-KlimaTec sistem tutkalını uzun lifli 
bir ruloyla bir şerit eninde bolca ve dengeli 
olarak zemine sürün.

Ardından duvar kaplamasını tutkal 
yatağına yatırın ve duvar kağıdı malasıyla, 
tutkalın eşit olarak dağılmasını sağlayacak 
ve düz bir zemin oluşacak şekilde bastırın.

 

Kuruma
+ 20° C %65 nem oranında yaklaşık 6-12 saat sonra kurur ve üzerine duvar 
kağıdı yapılabilir. Daha düşük sıcaklıkta ve daha yüksek nem oranında bu 
süreler uzar.

Alet Temizliği
Kullandıktan hemen sonra, suyla.

Depolama
ERFURT-KlimaTec sistem tutkalı ağzı sıkıca kapalı olarak serin ve don 
olmayan bir yerde muhafaza edin. Doğrudan güneş ışığına maruz 
bırakmayın; açılan kutulara biraz su ekleyin. Kapalı orijinal paketinde en az 
iki yıl depolanabilir.

Tasfiye
ERFURT-KlimaTec sistem tutkalının kuruyan ya da donan artıkları normal ev 
atıklarıyla birlikte tasfiye edilebilir. 

İçindekiler/Test sonuçları
Su buharı geçirgenliği Schall- und Wärmemeßstelle Aachen GmbH 
tarafından DIN EN ISO 12 572 uyarınca 1030509-D-WDD sayılı test raporuyla 
belirlendi.
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