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TERMÉK LEÍRÁSA 
 
Az AKROLUX üvegszövet-tapéta ragasztó, porózus felületeken alkalmazható, üvegszövet-tapéta, 

(nehéz) textiltapéta, vlies és vlies alapú tapéta, textilhátoldalú vinyl tapéta, parafa tapéta, nád tapéta, műbőr 
tapéta, PVC tapéta, üvegfátyol, bordürök, egyéb nehéztapéták ragasztására alkalmas, nagy ragasztási szi-
lárdságú, jól korrigálható, környezetbarát, légáteresztő, prémium minőségű, vizes diszperziós alapú tapéta-
ragasztó. 

 
 
KISZERELÉS 
 

- 10 kg – vödör 
 

 
ALKALMAZÁSI TERÜLET 
 
Az AKROLUX üvegszövet-tapéta ragasztó alkalmas 

- üvegszövet-tapéta, (nehéz) textiltapéta, vlies és vlies 
alapú tapéta, textilhátoldalú vinyl tapéta, parafa tapé-
ta, nád tapéta, műbőr tapéta, PVC tapéta, üvegfátyol, 
bordürök, egyéb nehéztapéták ragasztására; 

- beltéri felhasználásra. 
 
Alkalmazható beltéri, porózus felületeken (pl. glettelt 

és gletteletlen vakolat, mészvakolat, cement, gipsz, simított 
beton, gipszkarton, fa, faforgácslap). 

 
A felület por, zsír, olaj, korom, enyves festék, tapéta maradványoktól, egyéb szennyeződésektől men-

tes legyen. 
Nem alkalmazható nedves, salétromos, penészes felületen. 
 
 

JELLEMZŐ TULAJDONSÁGOK 
 
Az AKROLUX üvegszövet-tapéta ragasztó 

- felhasználásra kész; 
- nagy ragasztási szilárdságú; 
- jól korrigálható (kezdeti ragasztási szakaszban); 
- légáteresztő, kezelt felület szellőzését nem gátló; 
- prémium minőségű; 
- rugalmas; 
- oldószermentes; 
- vízzel korlátlanul hígítható; 
- környezetbarát; 
- vizes diszperziós alapú. 
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TÁROLÁS, SZAVATOSSÁG 
 

Légmentesen lezárt edényben, fagymentes, sugárzó hőtől védett, száraz, fedett helyiségekben 5-30 
oC között tárolható. 

Megfelelő tárolás esetén a szavatossági ideje a gyártástól számított 18 hónap. 
 
A termék maradékát élővízbe, csatornába öntetni tilos, építőipari hulladékként kezelendő. 
 
 

ALKALMAZÁS 
 
Az AKROLUX üvegszövet-tapéta ragasztót felhasználás előtt fel kell keverni. 
 
A meglazult, pergő, táskásodott rétegek eltávolítása után, végezzük el a szükséges javításokat. A ra-

gasztó felvitele előtt a felületi hibákat, repedéseket ki kell javítani. A felületeket alaposan meg kell tisztítani, a 
felület por, zsír, olaj, korom, enyves festék, tapéta maradványoktól, egyéb szennyeződésektől és laza ré-
szektől mentes legyen.  

Kisebb repedések, szerkezeti elemek dilatációs pontjainál mutatkozó hézagok kitöltésére jól használ-
ható a FUGAKRIL festhető tömítőanyag. Erősen nedvszívó vagy porló felület esetében egy réteg BINDER 
mélyalapozó felvitele javasolt. Hasonlóan javasolt a mélyalapozó használata gipszes vakolat esetén is. 

 
A ragasztó felhordható kefével, teddy hengerrel vagy ecsettel. A megfelelően előkészített felületet tel-

jesen, egyenletesen be kell vonni. A ragasztót a falfelületre kell felvinni. Erősen strukturált hátoldalú tapéták 
esetén, több ragasztót vigyünk fel, hogy a hátoldali mélyedések teljesen kitöltődjenek a ragasztóval. 

Az üvegszövet-tapétán átpréselődött ragasztó a rostok közé simítható A felesleges ragasztót (pl. il-
lesztéseknél kinyomódott) puha, enyhén nedves törlőkendővel távolítsuk el. A szerszámok száradás előtt 
vízzel tisztíthatók. 

 
Az AKROLUX üvegszövet-tapéta ragasztó +10 °C-tól +35 °C-ig terjedő tárgy és levegő hőmérséklet 

esetén alkalmazható. 
 
A ragasztás teljes száradása után (kb. 12-14 óra 20°C-on) kezdhetjük meg a tapéta festését. A felra-

gasztott üvegszövet festésére használjon AKROLUX speciális üvegtapéta festéket!  
 
 

MŰSZAKI JELLEMZŐK 
 
Külső megjelenés:    fehér, tixotróp folyadék 
Kiadósság:     4-6 m2/kg 
Alkalmazási hőmérséklet:   +10 oC - +35 oC 
Nyitott idő:     min. 20 perc 
Szárazanyag tartalom:     15 ± 1% 
Hígíthatóság:     szükség esetén 0-10% 
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BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 
 
Az AKROLUX üvegszövet-tapéta ragasztó előírás szerinti felhasználása és az alapvető higiéniai sza-

bályok betartása mellett egészségkárosító hatása nincs. A hatályos vonatkozó rendelet szerint nem veszé-
lyes keverék. 

Szembekerülés esetén, 10-15 percen keresztül sok vízzel mossuk, a szemhéj nyitva tartása mellett, 
hogy az egész szemfelületet vízzel alaposan ki lehessen öblíteni. Bőrre kerülés esetén, távolítsuk el a 
szennyezett ruházatot, mossuk le a bőr felületet bő vízzel. Lenyelés esetén, kis kortyokban bőven vizet itatni 
az érintett személlyel, de csak ha eszméleténél van, vigyázva, hogy ne okozzunk hányást. Feltétlenül gon-
doskodni kell orvosi ellátásról. 

 
További részletes információk a Biztonsági adatlapon olvashatók. 
 
A közölt információk legjobb tudásunkon, szakmai tapasztalatainkon alapulnak. Tekintettel arra, hogy a helyi körülményekre, a 

termékünkön kívül alkalmazott egyéb anyagokra ráhatásunk nincs, illetve ezek a körülmények és anyagok rendkívül változatosak lehet-
nek, előzetes próbák elvégzésével, feltétlenül ellenőrizze az alkalmazhatóságot a helyi viszonyok közt, győződjék meg a termék megfe-
lelőségéről az alkalmazni kívánt technológiához, eljáráshoz. Az ismertető tartalmára vonatkozóan jogi felelősségvállalásra irányuló 
igényt elfogadni nem tudunk (ezalól kivételt képez a gyártó súlyos hanyagságára visszavezethető hiba). Jelen ismertető hatálytalanít 
minden korábban kiadott változatot. 
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