Teknik Döküman

Karo Halý Yapýþtýrýcýsý

Ürün Kodu
AYK H-620
Tanýmý
AYK H-620 dispersiyon bazlý tekrar yapýþtýrýlabilen karo halý yapýþtýrýcýsýdýr.
Kullaným Alanlarý
Tekstil ve PVC tabanlý karo halý döþeme elemanlarýnýn yapýþtýrýlmasýnda kullanýlýr.
Kullaným Þekli
Uygulama yapýlacak zemin düz, temiz ve rutubetten arýndýrýlmýþ olmalýdýr.
Zemin basýnca dayanýklý olmalý ve gevþek yerler kazýnmalý ve Ayk Tamir harcý ile
tamiratý yapýlmalýdýr. Çatlak ve düzgün olmayan zeminler Ayk Süperharç kendiliðinden
yayýlan tesviye þapý ile düzeltilmelidir. Gerekli iþlemler bittikten sonra uygulama yapýlacak
zemine bir miktar yapýþtýrýcý dökülerek fýrça veya uygun rulo yardýmý ile iyice yayýlmalýdýr.
45 - 60 dakika beklendikten sonra döþemesi yapýlacak malzeme zemine yerleþtirilmeli ve
üzerine bastýrýlarak yapýþtýrýlmalýdýr. Yapýþtýrýlan halý uygulama hatasý yada yenileme
sebebi ile söküldüðü taktirde mevcut yapýþtýrýcýya herhangi bir iþlem yapmadan tekrar
yapýþtýrma iþlemi gerçekleþtirilebilir.
Kullaným Miktarý
1 m2 alan yapýþtýrmak için yaklaþýk 100 - 150 gr. Ayk H-620 kullanýlmalýdýr.
Ambalaj Þekli
10 kg’lýk Plastik bidonlarda satýþa sunulmaktadýr.
1 Palet = 96 adet = 960 kg
Palet ölçüleri 80*120 cm
Dikkat Edilecek Hususlar
Uygulama esnasýnda ortam sýcaklýðý min +10 C ve olmalýdýr.
Ürün uygulamaya hazýrdýr ve hiçbir þekilde hiç bir sývý ile inceltilmemelidir.
Zeminden ýsýtmalý mekanlarda ýsýtma sistemi uygulama esnasýnda kapatýlmalýdýr.
Uygulama yapýlacak zemin nem ölçer ile ölçülmeli ve nemli zeminlerde uygulama yapýlmamalýdýr.
Depolama esnasýnda ürün dondan korunmalý ve +5 C’ nin altýnda kapalý, kuru ve serin
yerde muhafaza edilmemelidir.
Yapýþtýrýcý artýklarý kurumadan ýslak bir bez ile temizlenebilir.
Deðiþtirilecek parça halýyý sökmek için çevresinden ve gevþeterek çýkartýnýz.
Güvenlik Önlemleri
Risksiz ve tehlikesizdir. Yanýcý deðildir.
Yenmemeli ve yutulmamalýdýr. Göz ile temasýnda bol su ile yýkanmalýdýr ve doktora baþvurulmalýdýr.
Raf Ömrü
Oda sýcaklýðýnda min. 6 ay

Bu teknik föyde ürünlerin kullanýmý ile ilgili verdiðimiz bilgiler uygulamadan mümkün olan en iyi sonucu alabilmek için belirlenmiþtir. Bilgiler mümkün olan en iyi bilimsel ve pratik bilgilerimizle oluþturulmuþtur.
Ýþ sahibi ve/veya temsilcisi ürünlerimizin kendi maksatlarýna uygun olup olmadýðýný kontrol etmekten sorumludur. Uygulama esnasýnda yapýlacak hatalardan dolayý firmamýz herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
Ocak 2006 / www.ayk.com.tr

Sayfa 2

Karo Halý Yapýþtýrýcýsý

Teknik Özellikler
Renk : Beyaz
Ýçerik : Dispersiyon bazlý
Sarfiyat : 100 - 150 gr/m2
Bekleme süresi : 45 - 60 dk.
Açýk zaman : 24 saat
Yoðunluk : 1100 gr/lt
Son kuruma : Yapýþkanlýk özelliði kalýcýdýr
Parlama noktasý : Yok
Isý dayanýmý : Zeminden ýsýtmalý sistemlerde 50 C ye dayanýklýdýr
Uygulama ýsýsý : +10 C / +30 C
Raf ömrü : min. 6 ay
Mekanik etkilere dayanýklýlýk : 24 saat sonra
Basýnç Dayanýmý : Fiziksel aðýrlýða ve yaya trafiðine dayanýklýdýr.
Depolama
Ambalajlar üst üste 4 sýradan fazla dizilmemelidir.
+5 C ile +30 C arasý sýcaklýkta kapalý ortamda depolanmalýdýr.
Aletlerin Temizliði
Kullanýlan tüm aletler kurumadan su ile temizlenebilir.
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