
  

Mozaik Tivebond 

 
Leírás 
Padlófőtésnél is használható felhasználásra kész, oldószermentes univerzális ragasztó.  
Alkalmazási terület 
Szintetikus-, juta-, latex habhátoldalú textilburkolatok, PVC, CV burkolatok, linóleum 
burkolatokra valamint tőfilc burkolatok ragasztásához ajánlott. Nedvszívó felületen falra és 
aljzatra történı ragasztására alkalmas.  
Tulajdonságok 

• oldószermentes  
• magas kötési szilárdság  
• ellenálló székgörgıkkel szemben is  
• felhasználásra kész padlófőtés esetén is alkalmazható 

Gyakorlati információk 

Felépítés:  
Akrilát-kopolimer diszperzió, javító adalékkal. 
Sőrőség, g/liter:  
1,45 kg/l 
Kiszerelés:  
1 kg, 7 kg, 20 kg-os vödör 
Színválaszték:  
szürkés beige 
Fényesség:  
matt 
Felhordási módok:  
ecsetelés, hengerlés. 
Ecsetelés esetén:  
min. 16 óra után 
Hígítás:  
csapvízzel; fedırétegként legfeljebb 10% víz hozzáadása szükséges. 
Eszközök tisztítása:  
csapvízzel 
Kiadósság:  
0,6 kg/m2 
Kiszellıztetési idı:  
Kb. 10 perc 



Nyitott idı:  
Kb. 20 perc 
Száradási idı:  
Kb. 24 óra 
Tárolás:  
Száraz, hővös, fagymentes helyen, zárt csomagolásban. 
Minıségmegırzési idı:  
12 hónap. A kinyitott vödröt az anyag kivétele után azonnal zárjuk le. 
Tisztítás:  
Használat után a friss ragasztóanyag maradékot a szerszámokról és a burkolóanyagról 
szappanos vízzel távolítsuk el. A megszáradt anyagot hígítóval távolítsuk el. Giskód D1 
oldószermentes diszperziós ragasztó 
Hulladékkezelés:  
A csomagoló anyagot ürítsük ki teljesen, és a helyi szeméttárolási elıírásoknak megfelelı 
helyre helyezzük ki. 
Tőzveszélyességi fokozat:  
Nem tőzveszélyes. 

Felhasználási útmutató 

A felület elıkezelése 
A felület legyen tartósan száraz, olajtól, zsírtól, portól és egyéb szennyezıdésektıl mentes. A 
málló részeket távolítsuk el. A nedvszívó és porózus alapokat kiegyenlítés elıtt Mozaik 
Alapozóval kell elıkészíteni.  
Felhasználási javaslat 
Burkolás elıtt mindig ellenırizzük a beton aljzatot és felületet. A ragasztót használat elıtt 
keverjük fel, egyenletesen vigyük fel a felületre fogazott glettvassal. A kiszellıztetési idı után 
(mely függ az aljzat természetétıl és a helyiség hımérsékletétıl) a klimatizált burkolatot 
fektessük le, és alaposan simítsuk bele a ragasztóágyba. Óvatosan nyomjuk meg, a burkolat 
teljes felületen érintkezzen a ragasztóval. A jó kötés elérése érdekében a burkolatot addig 
fektessük le, amíg a ragasztó nedves. A burkolat széleit és illesztési pontjait ismételten 
simítsuk át, és hengereljük le. Lásd a burkolóanyag gyártó utasításait. Mozaik Tivebond-dal 
ragasztandó burkolóanyagnak klimatizáltnak, feszültségmentesnek és sík felületőnek kell 
lennie.  
Javasolt bevonatrendszerek 
Mozaik Tivebond-dal ragasztandó burkolóanyagnak klimatizáltnak, feszültségmentesnek és 
sík felületőnek kell lennie. Az ismertetıben szereplı adatok a helyiség klimatikus 
viszonyainak megfelelıen változhatnak. Bırrel érintkezve túlérzékenységet okozhat. 
Használat után a friss ragasztóanyag maradékot a szerszámokról és a burkolóanyagról 
szappanos vízzel. A megszáradt anyagot hígítóval távolítsuk el.  
Megjegyzés 
Mozaik Tivebonddal ragasztandó burkolóanyagnak klimatizáltnak, feszültségmentesnek és 
sík felületőnek kell lennie.  
Az ismertetıben szereplı adatok a helyiség klimatikus viszonyainak megfelelıen 
változhatnak.  
Bırrel érintkezve túlérzékenységet okozhat.  
GIS kód 
D1 oldószermentes diszperziós ragasztó  
 


