
ALKALMAZÁSI TERÜLET
Általános célú, azonnal kötő kontaktragasztó a 
következők ragasztására:

• gumi fal- és padlóburkolatok;

• PVC fal- és padlóburkolatok;

• linóleum;

• parafa;

• nedvszívó és nem-nedvszívó rugalmas fal- és 
padlóburkolatok ragasztása nem -nedvszívó 
aljzatokra;

• laminált műanyagok ragasztása fára, fémre vagy 
betonra.

Jellemző alkalmazások
Használja az Adesilex LP-t:

• azonnali kötést igénylő gumi-, PVC padló- és 
falburkolatok;

• gumi és PVC szegélylécek, lábazati elemek és 
boltozati elemek;

• szintetikus juta hátoldalú linóleum, valamint 
parafatábla fal- és padlóburkolatok, ahol azonnal 
kötést igényelnek

RAGASZTÁSA AZ ALÁBBI ALJZATOKRA

• cementhabarcs vakolatok, padlók és mennyezetek;

• fa, faforgácslap, azbesztcement táblák, gipsz vagy 
gipszkarton és fémlemezek.

Ezen kívül alkalmas a következők ragasztására is:

• műanyag laminátok fára, fémre vagy betonra 
ragasztása;

• gumi, fa, fém vagy beton ívelt részekre illetve lábazati 
szegélyek ragasztása;

• vas, könnyűfém ötvözetek, bőr, textil, fa ragasztása 
fára vagy általánosságban minden szokásos felületre.

MŰSZAKI JELLEMZŐI
Az Adesilex LP polikloroprén gumi-bázisú, alacsony 
viszkozitású, azonnal kötő oldószeres kontaktragasztó.

Végleges kötése után az Adesilex LP nagy 
tapadószilárdságú és rugalmas ragasztófilmet képez, 
kitűnő a hő- és öregedésállósága.

JAVASLATOK
• Ne használja az Adesilex LP-t az oldószerével 

szemben nem ellenálló, habosított vagy más anyagok 
ragasztására (kétség esetén végezzen próbát). 

• Polisztirol és habosított polisztirol gyorsragasztásához 
használjon Ultrabond Aqua Contact-ot.

• Ne fektesse le a burkolatot, míg az Adesilex LP 
oldószertartalma teljesen el nem párolgott.

• A burkolatot a megadott nyitott időn belül fektesse  
a ragasztófilmre.

Polikloroprén 
bázisú, oldószeres 
kontaktragasztó
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MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)

TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK

Állag: sűrű folyadék

Szín: bézs

Sűrűség (g/cm³): 0,9

Brookfield viszkozitás (mPa·s): 2.800
(# 3 - RPM 20)

Szárazanyagtartalom (%): 23

BEDOLGOZÁSI ADATOK (+23°C-on 50% relatív páratartalom mellett)

Bedolgozási hőmérséklet: +10°C-tól +35°C-ig

Párolgási idő: kb. 10-20 perc

Nyitott idő: legfeljebb 5 óra

Járható: azonnal

VÉGSŐ TELJESÍTMÉNY

Ellenállás nedvességgel szemben: kitűnő

Öregedésállóság: kitűnő

Lefejtőszilárdság 90º-os feltépésre EN 1372 
szabvány szerint (N/mm), (+23ºC-on 14 nap) után: 
– “homogén PVC”:

 
 
1,8

A DIN 68131 szerinti székgörgő-terhelésre 
alkalmas: igen
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Gumi padlóburkolat 
ragasztása lépcsőre 
Adesilex LP-vel

Gumi lábazat ragasztása 
Adesilex LP-vel

Liuni PVC szegélycsík 
fektetése  
Adesilex LP-vel

tartós párazárásra alkalmas fóliával el kell 
elszigetelni a nedvesség felszivárgásának 
megakadályozására.
Ha szükség van repedésjavításra, 
aljzatszilárdításra, gyorsszáradású esztrich 
kialakítására vagy az egyenetlen aljzat 
kiegyenlítésére, kérjük tájékozódjon a MAPEI 
termékkatalógusokból az aljzatelőkészítés 
módjáról, vagy keresse fel Műszaki 
Ügyfélszolgálatunkat.

Akklimatizálás
A burkolás megkezdése előtt győződjön 
meg arról, hogy a padló- és falburkolat, a 
ragasztó és az aljzat hőmérséklete a javasolt 
tartományban van-e. 
A fal- vagy padlóburkolatról a fektetést több 
órával megelőzően távolítsa el a csomagolást. 
Az akklimatizáció megkönnyítésére és 
a burkolatban a csomagolás okozta 
feszültségek csökkentésére a tekercseket ki 
kell teríteni, vagy legalább meg kell lazítani.

A ragasztó feldolgozása
Egy finomfogazású simítóval (MAPEI 1-es 
simító) hordja fel az Adesilex LP-t egyenletes 
rétegben az aljzatra is és a ragasztandó  
fal- illetve padlóburkolat hátoldalára is.

• Ne használja nyirkos vagy felszivárgó 
nedvességnek kitett aljzatokon.

• Ne használja festett felületen.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Aljzatelőkészítés
Az aljzat legyen egyenletesen száraz, sík, 
szilárd, valamint repedésektől, portól, málló 
részektől, festéktől, viasztól, olajtól, rozsdától, 
gipsznyomoktól és minden más, a tapadást 
gátló anyagoktól mentes.
Ellenőrizze a maradék nedvességtartalmat 
a teljes aljzatvastagságban karbidkapszulás 
vagy elektromos nedvességmérővel 
figyelembe véve, hogy az utóbbi csak közelítő 
eredményt ad.
Feltétlenül gondoskodjon arról, hogy az 
aljzatban felszivárgó nedvesség ne lehessen 
jelen. 
A nedvességtartalmak az alábbiak lehetnek:  
a cementkötésű aljzatok maradék 
nedvességtartalma legfeljebb 2,5-3 CM %, a 
gipsz- és anhidrit bázisú aljzatoké legfeljebb 
0,5 CM% lehet.
A könnyűbetonra vagy szigetelőrétegre 
készített úsztatott, illetve a közvetlenül 
talajra készített esztricheket ellenálló és 



feltöltődés kialakulását, és csak jól szellőző 
helyen dolgozzon vele. Továbbá irritálja a 
bőrt, álmosságot és szédültséget okozhat. 
A bedolgozás során javasolt védőkesztyű és 
szemüveg használata, és a vegyi anyagok 
feldolgozásakor szokásos óvintézkedések 
megtétele. Ha szembe vagy bőrre kerül, 
azonnal mossa le bő vízzel és forduljon 
orvoshoz. Jól szellőző helységben javasolt 
felhasználni. Rossz szellőzés esetén viseljen 
védőmaszkot szűrővel.
Továbbá az Adesilex LP veszélyes az 
élővizekre, ezért ne dobja el a természetben.
További és teljeskörű információt a termék 
biztonságos használatáról az érvényes 
Biztonsági Adatlap tartalmaz.

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT 
TERMÉK.

FIGYELMEZTETÉS
A termékismertetőben feltüntetett műszaki 
adatok, javaslatok és utasítások mindig csak 
a megadott feltételek mellett érvényesek. 
Az ettől eltérő munkakörülményekre és 
felhasználási területekre nem jelentenek 
kötelezettséget. Amennyiben a fentiekben 
ismertetettől eltérő munkakörülmények 
között vagy felhasználási területeken 
akarják a terméket használni, akkor a 
termék használatának megkezdése előtt 
megfelelő számú próbát kell végezni. Bár 
a termékismertetőben szereplő műszaki 
adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és 
tapasztalatainkon alapulnak, ettől függetlenül 
csak a termékeink mindig azonos minőségére 
vállalunk garanciát.

A termékismertető aktuális változata 
elérhető a www.mapei.com honlapunkon

A nagyon nedvszívó aljzatokat egy vékony 
réteggel alapozni is kell. 

Padlóburkolat fektetése
A fektetéskor kövesse a burkolatgyártó 
előírásait.
Fektesse le a burkolatot, ha az oldószer 
teljesen elpárolgott, ez +23°C-on 10-20 perc  
(ne várjon túl sok ideig): a megfelelő 
időpontról ún. „ujjpróbával” győződhet meg: 
tapintáskor a ragasztófilm még tapad, de már 
nem ragad át az ujjra (az Adesilex LP-nél ez 
3 órán belül van).
A padló- vagy falburkolatot nagyon gondosan 
fektesse le, mert az azonnali kötés miatt 
korrekcióra nincs lehetőség. A felületeket 
erőteljesen hengerelje át, vagy fasimítóval 
dolgozza rá a burkolatot a felületre.

Tisztítás
Az Adesilex LP-t friss állapotban a padlóról, 
a szerszámokról és a ruházatról Thinner for 
adhesive-vel (hígító) lehet lemosni, kötése 
után Pulicol 2000-rel vagy mechanikai úton 
távolítható el.

ANYAGSZÜKSÉGLET
MAPEI 1 jelű fogazott simítóval kb. 350 g/m².

KISZERELÉS
Az Adesilex LP 10, 5 és 1 kg-os kannákban 
kapható.

ELTARTHATÓ
Az Adesilex LP gyúlékony.
A törvény által előírt biztonsági 
intézkedéseket meg kell tenni.
Normál körülmények között eredeti, bontatlan 
csomagolásban tárolva legalább 12 hónapig.

AZ ELŐKÉSZÍTÉS 
ÉS A BELDOLGOZÁS 
SORÁN BETARTANDÓ 
ÓVÓRENDSZABÁLYOK
Az Adesilex LP gyúlékony. Melegtől 
és szikrától távol tárolja, tartózkodjon a 
dohányzástól, előzze meg az elektrosztatikus 

PVCA szegély 
ragasztása

A termékre vonatkozó referenciák 
kérésre rendelkezésre állnak, illetve 
hozzáférhetők a www.mapei.hu és 

www.mapei.com honlapokon
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TECHNOLÓGIA, MELYRE ÉPÍTHET
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