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MŰSZAKI ADATLAP 

ZETTEX SPRAYBOND X30 
 

TERMÉK LEÍRÁS 

 

A Zettex Spraybond X30 egy magas minőségű, hőálló kontaktragasztó. Alkalmazható EPDM, gumi, TPO, 

HPL, fa és szintetikus anyagok ragasztására. (Kivéve: PE és PP) 

 

 

TULAJDONSÁGOK 

 

SBR Gumi 

 

 

TERMÉK TULAJDONSÁGOK 

 

• Nagyon erős 

• Magas hőállóság 

• Gyors száradás 

• Univerzális felhasználás 

• Egyszerű használat 

• DCM mentes 

 

 

KISZERELÉS  

 

• 500 ml x 12 db / karton 

• 17 liter kaniszter 

 

 

SZÍN 

 

Borostyán 

 

 

 

 

 

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


 
   

  

Forgalmazó: Balker Kft. 2360 Gyál, Aradi utca 4. Tel: +36-1/209-0763 

Telephely:  1182 Budapest, Péterhalmi út 8. Tel.: +36-20/364-7804 

Web: 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: 2018/1) 

 

 

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK 

 

Mindenfajta EPDM (amerikai és európai) és majdnem minden típusú tetőfedés ragasztására alkalmas. 

A Zettex Spraybond X30 különböző vizsgálati tanúsítványokkal rendelkezik, és az ATG út szabványai és 

a felületi ragasztókra vonatkozó EU irányelvek szerint engedélyezett. 

 

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT 

 

Távolítson el minden nedvességet és zsírt a ragasztandó felületről. Óvatosan permetezze a 

ragasztóanyagot mindkét ragasztandó felületre. A megfelelő eredmény érdekében a ragasztani kívánt 

felület hőmérséklete legyen 16 °C és 27 °C között.  

A felület és a spray közötti ideális távolság 30 cm. Próbálja meg az anyagot egy rétegben felvinni a 

felületekre. Várjon 2-4 percet, majd fordítsa össze a két felületet, erősen nyomja össze vagy hengerelje, 

hogy minden ponton érintkezzen a ragasztó, a két felület között. 

Majd várjon legalább kétszer annyi időt, mint amennyit száradni hagyta az anyagot. Ezek után, ha 

elegendő kontaktragasztó juttatott a két rétegre, és megfelelő időt várt a ragasztó megszáradásával, a 

termék mozgatható. 

Használat előtt végezzen próba ragasztást! 

 

BIZTONSÁGI AJÁNLÁSOK 

 

A termék használata előtt győződjön meg róla, hogy elolvasta a Biztonsági adatlapot. 

 

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK 

 

Tulajdonságok Műszaki adatok 

Feldolgozási hőmérséklet +5 °C – +40 °C 

Hőállóság -40 °C – +110 °C 

Nyitott idő 3-4 perc 

Szárazanyag tartalom 35% 

Szín borostyán 

Szóráskép hálós 

VOC 544 g/l 

Maximum kihozatal (kaniszter esetén) 140 m2 

 

Tartsa figyelembe, hogy a ragasztó száradási ideje függ a hőmérséklettől, páratartalomtól és a 

ragasztani kívánt felületektől. A teljes ragasztóerő eléréséig várjon legalább 24 órát. 

Amennyiben eltömődne a szórófej, tisztítsa meg Zettex Citrusos tisztító spray-vel. 
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