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Leier FIX
Univerzális
építési ragasztó
• Egynemű és különböző építőanyagok egymáshoz ragasztásához
• Gyors, tiszta, energia és időtakarékos megoldás

Dobozba zárt jövő
Építkezést vagy szerelési munkát tervez, profes�szionális kivitelezéssel? Felejtse el az időigényes
előkészületeket: a különböző anyagok vásárlását,
a habarcsos zsákok szállítását, a különböző eszközök beszerzését, a munka utáni takarítást, spórolja
meg a víz- és villamos energiát!
Itt van a dobozba zárt jövő: a Leier FIX univerzális
építési ragasztó.

A Leier FIX univerzális építési ragasztóval nemcsak a korábban szükséges anyag- és eszközmen�nyiséget válthatja ki, de jelentős időt és energiát
takarít meg használatával. Egy egyszerű megoldás,
amely forradalmasítja a „kőkorszaki” módszereket:
a Leier FIX univerzális építési ragasztó rendkívül
erős, így kis mennyiség is elegendő belőle.

Széleskörű felhasználhatóság,
gyors és biztonságos megoldás
Leier FIX műszaki adatok:
›› feldolgozási hőmérséklet
		
›› beállítási idő
›› bőrösödés
›› kötés

környezeti hőmérséklet: -5°C-tól +35°C-ig
flakon hőmérséklet: +5°C-tól +35°C-ig
8-10 perc
10-15 perc
nedvességre köt

›› húzószilárdság

10 N/mm2

›› kötési idő

kb. 24 óra

›› fajlagos felhasználás

kb. 160 gr/m2

›› hőmérséklet-állóság

-40 °C-tól +90 °C-ig

Az egykomponensű, nedvességre keményedő, modifikált poliuretán ragasztóhab fugamentes kötést biztosít.

Az építkezés során nélkülözhetetlen a Leier
FIX univerzális építési
ragasztó, amely az egynemű és különböző
építőanyagok ragasztását teszi lehetővé. Bátran használhatja tégla,
beton, fa és polisztirol
anyagok ragasztása esetén.
Gyors, egyszerű és tiszta
megoldás.
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ELŐNYÖK
A Leier FIX UNIVERZÁLIS
ÉPÍTÉSI RAGASZTÓ ragaszt:
»»
»»
»»
»»

téglát téglához
téglát betonhoz
fát betonhoz
polisztirolt betonhoz

Munka- és időtakarékos
»» télen is használható -5°C fok környezeti hőmérséklet felett
»» könnyen alkalmazható
»» az adagolópisztoly és adapter használatával tisztán
és egyszerűen felhordható

Pénztakarékos megoldás
»» felhordása ragasztópisztoly segítségével
»» a ház körüli bármilyen ragasztási munkához
»» egy ragasztóanyag az építkezésen előforduló összes
építőanyaghoz, alacsony készletszint
»» alacsony fajlagos felhasználás
»» nem rontja az építőanyag hőszigetelő tulajdonságát
»» gyors kötés, rövidebb kivitelezési idő

Kiváló falazat
»»
»»
»»
»»
»»
»»

rendkívül szilárd falazat a ragasztó erőssége által
nem képez hőhidat
24 óra után teljesen szilárd kötés
nedves időben is alkalmazható
bármely falvastagság megvalósítható
kiválóan vakolható, egynemű felületet eredményez

Alkalmazás
Előkészítés:
A ragasztandó felületek legyenek teljesen tiszták, olaj,
zsír, por és egyéb elválasztó rétegtől mentesek.
Hol használható:
Ragasztott kötés készítése különböző, illetve
egynemű építőanyagok között: téglát téglához,
téglát betonhoz, fát betonhoz, polisztirolt betonhoz,
valamint födémborítások ragasztása felálló peremeken,
hőszigetelő lapokat lapostetőn, XPS lapok pincék
esetében, födém szélzsaluzások EPS-ből és XPS-ből.
A ragasztóhab alkalmas különböző beltéri és kültéri
padlóburkolat felragasztására, forgácslapok és sok
más fa alapú anyag, valamint kő, üveg, alumínium és
műanyag ragasztására, illetve ásványi alapfelületekre,
amennyiben ezek az alapfelületek teherhordóak és
szilárdak.
Használati útmutató:
A flakont a felhasználás előtt erősen (kb. húszszor)
rázzuk fel. A flakont lefelé irányuló szeleppel (a használati

útmutató szerint) csavarjuk fel az adagolópisztolyra.
A felhordást követően a hab ülepedni kezd. Egy
megszakítás nélküli, folyamatos kb. 3 cm széles
ragasztó csíkot vigyünk fel a ragasztandó felületre.
Az adagolópisztolyon az adagolóbillentyű és az
adagolás mennyiségét szabályozó csavar segítségével
állítható be a kinyomandó ragasztó mennyisége. A
kiadagolt hab néhány másodperc után egy vékony,
kitöltő ragasztócsíkot képez. Miután a hab nagyrészt
leülepedett, létrejön a kötés az összeragasztandó
anyagok között. A kötés során az anyag újra habosodik.
Figyelem:
A ragasztóhab nem hőszigetelő hab, és nem használható
tömítőanyagként.
A munka befejezése után a flakont el kell távolítani az
adagolópisztolyról, az adagolópisztolyt folyadékkal
ki kell tisztítani, majd így, megtisztított állapotban kell
tárolni.

Vegye fel a kapcsolatot az Önhöz tartozó területi Az Ön márkakereskedője:
képviselőnkkel, akinek telefonszámát weboldalunkon, a Területi képviselők menüpont alatt találja meg,
vagy hívja Értékesítésünket.
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