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MŰSZAKI ADATLAP 

MFiX STUKKÓ FIXÁLÓ 
 

 

TERMÉK LEÍRÁS 

 

Az MFiX Stukkó Fixáló egy egykomponensű, diszperziós bázisú ragasztó, amelyet a befejező és javító 

munkák során felhasznált különböző építőipari anyagok ragasztására használnak olyan nedvszívó 

felületeken, mint például: beton, vakolat, forgácslap, fa, gipszkarton, gipsz. 

 

 

TULAJDONSÁGOK 

 

• Gyors és tartós kezdeti tapadás 

• A termék kiváló tapadást mutat a leggyakoribb építészeti- és befejező anyagokhoz, mint például a 

polisztirol, kerámialap, fa, fém és műanyag alkatrészek, táblák és habok, ásványgyapot 

• Oldószermentes 

• Semleges szag 

• Nem gyúlékony 

• Rugalmas csatlakozás 

• Ellenálló a párával, nedvességgel szemben 

 

 

ALKALMAZÁS 

 

• Hő- és hangszigetelő anyagok ragasztása 

• Díszítőelemek, díszlécek ragasztása 

• Szegélylécek, padlólapok, kerámialapok ragasztása 

 

 

KISZERELÉS 

 

Karton: 12*300ml 
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MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK 

 

JELLEMZŐK ÉRTÉKEK 1) 

Bázis akril diszperzió 

Szilárdanyag tartalom [%] 71 ± 3 

Munkaidő (a környezeti feltételektől és a padló 

tulajdonságaitól függően) 
10-15 perc 

Teljes kikötés (normál feltételek mellett) 48 óra 

Hozam 300-500 g/m2 

Sűrűség [g/ml] 1,4 ± 0,1 

Gyúlékonyság  – 

Felhasználási hőmérséklet +10 °C és +30 °C között 

Hőmérsékleti ellenállás (kikötve) -20 °C és +60 °C között 

Szín fehér 

Polcidő 24 hónap, +10 °C és +30 °C tárolva 
 

1) Az összes megadott paraméter a gyártó belső szabványainak megfelelő laboratóriumi teszteken alapul, és nagyban függ a termék 

kikötési körülményeitől (pl. környezeti tényezők, felületi hőmérséklet, a használt eszközök minősége és a terméket kezelő 

személyzet felkészültsége). 

 

 

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT 

 

Használat előtt olvassa el a biztonsági előírásokat, amelyeket a biztonsági adatlapban talál. 

 

1. FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE 

A ragasztott felületeknek síknak, száraznak, szennyeződésektől és tapadást gátló anyagoktól 

mentesnek kell lenniük. 

 

2. TERMÉK ELŐKÉSZÍTÉSE 

Vágja le a csőrt a kívánt átmérőre, vágja le a kartus tetejét és csavarja fel a csőrt. Helyezze a kartust 

a ragasztópisztolyba. 

 

 

 

 

 

http://www.balker.hu/
mailto:info@balker.hu


                  

Forgalmazó:  Balker Kft. 2360 Gyál, Aradi u. 4.  Tel.: +36-1-290-07-63  
Telephely:  1182 Budapest, Péterhalmi út 8. Tel.: +36-20-36-47-804  
 Webcím: www.balker.hu E-mail: info@balker.hu 
Felhasználási útmutatónk és a technikai eszközeink használata az aktuális meglevő tudásunkon alapul. Nem tudunk felelősséget 

vállalni ettől eltérő eredményekért. A vásárlónak / felhasználónak magának kell megítélnie a termékeink alkalmasságát bármilyen 

nemű felhasználáshoz előzetes tesztelés alapján. (verzió: 2014/1) 

Kiadás dátuma: 2017.02.27. 

Átvizsgálás: - 

 

 
3. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 

A ragasztandó felületre pontokban vagy csíkokban vigye fel a ragasztót. 

Felhordás után illessze össze a ragasztani kívánt elemeket, majd erősen és egyenletesen nyomja 

össze őket. 

 

4. FELVITEL BEFEJEZÉSE UTÁNI MUNKÁLATOK 

Tisztítás: kikötés előtt vízzel, kikeményedés után mechanikusan lehet eltávolítani. 

 

5. MEGJEGYZÉSEK / KORLÁTOZÁSOK 

Legalább az egyik felületnek nedvszívónak kell lennie. 

A felhordás előtt ajánlott tapadási tesztet végezni. 

A ragasztó teljesen kikeményedése előtt kerülje a vízzel való érintkezést. 

Nem alkalmas PE, PP, teflon és bitumenes felületekhez. 

Nem alkalmazható tartósan nedves felületeken. 

 

 

TÁROLÁS / SZÁLLÍTÁS 

 

A termék a gyártástól számított 24 hónapon belül felhasználható, amennyiben eredeti, bontatlan 

csomagolásban, száraz helyen, +10 °C és +30 °C közötti hőmérsékleten tárolja. A terméket ne tegye ki 

hőhatásnak és fagyveszélynek. 

 

 

BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ELŐÍRÁSOK 

 

Minden esetben tájékozódjon a Biztonsági Adatlapból. 

Gyermekektől távol tartandó! 

A termékmaradványokat és az üres kartusokat a hivatalos, helyi előírásoknak megfelelően kell 

megsemmisíteni. 

A vegyi anyagok biztonságos kezelésével, tárolásával és ártalmatlanításával kapcsolatos további 

információért és tanácsokért olvassa el az aktuális anyagbiztonsági adatlapot, mely tartalmazza a termék 

fizikai, ökológiai, toxikológiai és egyéb biztonsági adatait. 
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