STYROKLEBER EXTRA
PRÉMIUM KATEGÓRIÁJÚ EPS ÉS
ÁSVÁNYI HŐSZIGETELŐ TÁBLA
RAGASZTÓ
Cikkszám: K00617131
Tulajdonságok:
• normál, grafitos és formahabosított EPS lapokhoz
• ásványgyapot hőszigetelő lapokhoz is
• kézi- és gépi feldolgozhatóságú
• hőszigetelő lapok ragasztására
és felületi hálózáshoz, gletteléshez
Elônyök:
• könnyen feldolgozható
• ideális lemezes hőszigetelő
rendszerek kialakításához
• grafitos hőszigetelő lapokhoz is
• lábazati zónában is alkalmazható (csak EPS)
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A StyroKleber Extra prémium kategóriájú EPS ragasztó,
egy műanyag diszperzióval erősített cementkötésű
gyárilag előkevert termék, amellyel normál (fehér),
grafitos (szürke) és formahabosított EPS, valamint
ásványgyapot (MW) hőszigetelő táblákat lehet vakolt
falakra, betonfelületekre, téglára ragasztani, valamint
a hőszigetelő táblák felületére az üveghálót beglettelni.
Alkalmazások:
A StyroKleber Extra ragasztó alkalmas új és régi
lakóépületek, középületek, ipari objektumok
hőszigetelési munkáinak elvégzésére. A StyroKleber
Extra rendszerragasztó csak vízszigeteléssel ellátott
tégla, beton, megfelelően előkészített ásványi anyag
kötésű faforgács falazatoknál, új és régi vakolatoknál használható. Alkalmazható táblás és lamellás
rendszerű ásványgyapot hőszigetelő anyagok felragasztására, üvegszövet beglettelésére is.

MÛSZAKI ADATOK:
Max. szemcseméret: 0,6 mm
Nyomószilárdság:

>15 N/mm2

Tapadószilárdság:

>0,5 N/mm2

Hajlítószilárdság:

>5 N/mm2

Páradiffúziós
ellenállási szám:

kb. 25

Anyagszükséglet:

Polisztirol ragasztásához: 4-5 kg/m2
Ásványgyapot ragasztásához: 5-6 kg/m2
Gletteléshez: kb. 4-5 kg/m2

Keverővíz:

kb. 0,22 liter/kg

Bedolgozási
hőmérséklet:

A munka során a levegő és az alapfelület
hőmérséklete legyen + 5 oC –nál magasabb.

Csomagolás:

25 kg-os papírzsákokban

Tárolás:

Száraz hűvös, fagymentes helyen eredeti
csomagolásban 12 hónapig.

FELDOLGOZÁS:

Alapfelülettel szembeni követelmények:
A StyroKleber Extra ragasztót olyan felületekre hordjuk fel, amelyek megfelelő szilárdságúak, por és
szennyeződésmentesek és megközelítően egyenletesek.
A falazatok hibáit legalább három nappal a munkák
megkezdése előtt ki kell javítani. El kell távolítani a
könnyen mozgó vakolatot, alapvakolattal ki kell kenni
a nagyobb repedéseket, vezetékek hornyait. Távolítsuk
el a vakolatlan falazatok fugáiból kitüremkedő falazó
habarcsot, tisztítsuk meg a felületeket a zsaluolaj
maradéktól. A vakolt falak laza részeit verjük le, az
oldószeres vagy vizes diszperziós festéket távolítsuk el!
A ragasztás megkezdése előtt célszerű felcsavarozni a
lábazati aluprofilt.

kötése után lehet a táblákat dűbelekkel mechanikusan
is felerősíteni. A dűbelezés nagy egybefüggő felületen
vagy régi vakolatra történő ragasztáskor elengedhetetlen.
Ásványgyapot (MW) táblákat minden esetben kiegészítő
mechanikai rögzítéssel (dűbelezéssel) kell ellátni.
A dűbelezést követően a hőszigetelő lemez felületére
a StyroKleber Extra ragasztóba ágyazott üvegháló kerül.
A ragasztó rétegvastagsága polisztirol esetében legyen
nagyobb 3 mm-nél, ásványgyapoton pedig legkevesebb
3,5 mm legyen. Először a ragasztót kenjük fel fogazott
glettvassal a hőszigetelő táblára, majd a ragasztóba
ágyazzuk be az üveghálót. A megszilárdult ragasztóhabarcsot alapozóval előkezeljük, majd a megszáradt
felületre hordjuk fel a színezővakolatot.

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK:
Az időtálló burkolatok kivitelezéséhez az alapfelülethez,
ragasztáshoz és réskitöltéshez is minőségi anyagok
használata szükséges.

AJÁNLOTT TERMÉKEK:

Szigetelő lapok: EPS, grafitos EPS, Ásványgyapot homlokzati hőszigetelő tábla, lábazati EPS hőszigetelő tábla
Színezővakolatok: StrukturOLA Dekor, SilikatOLA,
StrukturOLA Primo, SiliconOLA, SiliconOLA Extra

Feldolgozás: A ragasztót a hőszigetelő tábla hátsó
oldalára felkenjük oly módon, hogy a ragasztó fedje
körben a tábla hátsó szélét és még 5 pontban borítsa
a hátsó oldalát. Ügyeljünk arra, hogy a két hőszigetelő
tábla közé ragasztó ne kerüljön. Ásványgyapot táblák
ragasztását megelőzően a tábla hátoldalát húzzuk
át vékonyan ragasztóval, oly módon, hogy a ragasztóhabarcsot a szálak közé préseljük. A ragasztó meg-
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