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Polisztirolhab ragasztó 
Styropor kleber 
Akryl-diszperziós bázisú ragasztó, beltérre 

  

 
 

      

 
 

Termékleírás 
 

Felhordás  

A Polisztirol ragasztót  pont-, és  festésszerűen kell az alapfelületre 
felhordani, a ragasztandó anyag nagyságától és súlyától függően. A 
ragasztandó anyagot egy léccel az alapfelületre jól rá kell nyomni.  

Tulajdonságok  Gyorsan és színtelenül szárad 
 Szagtalan 
 Könnyű bedolgozni 

Színárnyalat Fehér  
 

Sűrűség kb. 1,78 g/cm³ 

Kötőanyag Akril diszperzió 

Tartalmazott anyagok Akril diszperzió, víz, adalékok, metil- és benzil-izotiazolinon.  
Allergiás reakciókat válthat ki. Allergiások információt kérhetnek az 
alábbi telefonszámon: +36-80-20-11-99. 

Alkalmazás Styropor-, depron-, dekorlapok és tapéták ragasztásához. 
 

Kiszerelés  1 kg, 3 kg, 8 kg 
 

 
 
 
 

Bedolgozás 
 

Aljzatelőkészítés Az aljzatnak hordképesnek, száraznak és tisztának kell lennie. A nedve-
sedésre hajlamos felületeket pl.; gipszlapok, gipszkarton, forgács-, és 

keményfarostlemezeket ragasztás előtt  düfa Tiefgrund LF, D 314-
mélyalapozóval a mennyezetkapcsolódásig kell alapozni. Az erősen 
nedvszívó aljzatokat, szintén( pl. gázbeton) alapozni kell. A 
gipszkartonfelületeknél  ill. a kész gipszvakolatoknál a laza részeket el 
kell távolítani, ill. a felületeket alapozás előtt fel kell csiszolni.  
A "problémás" alapfelületeknél  próbaragasztást kell végezni. Használat 
előtt jól fel kell keverni.  

  



 

 
Műszaki Adatlap 

 

düfa Polisztirolhab ragasztó oldal 2 / 2 

Tulajdonságok A nyílt idő, bedolgozhatósága kb. 20 perc az aljzat adottságától függően. 
Minden hordozóképes, szilárd, száraz és tiszta alapfelületre felhordható. 

  

Záróréteg Minden düfa Diszperziós festékkel átfesthető. 
 

Szerszámjavaslat Ecset, Fogas simító  
 

Bedolgozási hőmérséklet A felhasználása során az alapfelületnek és a környezeti hőmérsékletnek 
min. +5°C-nak kell lennie.  

Száradási idő + 20°C és max. 65% relatív páratartalom esetén 4 óra. Alacsonyabb 
hőmérsékleten és magasabb páratartalom esetében ez az idő megnö-
vekedhet. 

Anyagszükséglet kb. 250 - 650 g/m² - a munkamódszertől és az aljzattól függően. Nyers 
aljzatokon több. A pontos anyagszükségleti adatokat mintafelület készí-
tésével lehet megállapítani.  

Szerszámok tisztítása A munkaeszközöket közvetlenül használatukat követően vízzel, esetleg 
mosogatószer hozzáadásával alaposan meg kell tisztítani.  

 
 

Tudnivalók 
 

Biztonsági tanácsok Gyermekek elől elzárva tartandó. Csiszolási munkákhoz P2 porszűrőt 
kell alkalmazni. A ragasztó használata alatt enni, inni és dohányozni 
tilos.  A bedolgozás alatt és azt követően gondoskodni kell a megfelelő 
szellőzésről. A szembe vagy bőrre került anyagot azonnal, bő vízzel le 
kell tisztítani. Nem szabad a csatornahálózatba, az élővizekbe vagy a 
talajba engedni.  Az esetlegesen szükséges jelölés megtalálható a Biz-
tonsági  Adatlapban. 

VOC biztonsági tudniva-

lók 

EU határérték a termékre (A/h kategória): 30 g/l (2010).  
A termék < 1,2 g/l VOC-t tartalmaz.  
  

Tárolás Mindig lezárva kell tartani. Hűvös, száraz és fagymentes helyen tárolan-
dó. 

Hulladékkezelés Csak a maradéktalanul kiürített edényeket szabad újrahasznosításba 
adni. A beszáradt anyagmaradékok kommunális szemétként kezelhe-
tők. A folyékony anyagmaradékokat tartalmazó edényeket a fáradt fes-
tékek gyűjtőhelyén kell leadni. AVV hulladék kulcsszám: 080112.  
 

 

 
A jelen műszaki ismertető a technika és alkalmazástechnikai tapasztalataink legújabb állapotát alapul véve készült. Tekintettel      
azonban az aljzatok és a helyszíni objektumfeltételek sokféleségére a vevők/felhasználók nem mentesülnek azon kötelezettségük    
alól, hogy anyagainknak az előirányzott felhasználási célra való alkalmasságát saját felelősségükre, a mindenkori objektumfeltéte-
lek között, szakszerűen és szakipari szempontból megvizsgálják. A fenti adatokból semmiféle jogi kötelezettség nem vezethető le. 
Az adatlap újbóli megjelenésével ezen adatlap elveszíti érvényességét.  
További felvilágosítást kaphatnak az alábbi  telefonszámon: 35/550-005 
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Meffert Hungária Kft 
2651 Rétság, Rákoczi út 6 

Telefon 06 /35-550-005; Telefax 06/35-350-350 
 

E-Mail: info@mefferthungaria.hu 

www.dufa-festek.hu  

 


