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FATRAFIX TI – Lepidlo, příslušenství a doplňky
Obrázek výrobku

Název výrobku
kód výrobku

Balení

Spotřeba

FATRAFIX TI-13,7 l
DSV00304
DSV00304C

13,7 l = 6 kg

Rovný
podklad:
0,045 až
0,060 kg/m2

Nerovný
podklad:
FATRAFIX TI-22 l
DSV00305
DSV00305C

22 l = 15,9 kg

Pro lepení tepelně
izolačních desek na bázi
EPS, XPS, PIR a MW na
běžné stavební povrchy.

0,080 až
0,120 kg/m2

1 ks

Určeno
rčeno pro
opakované
použití

Hadice s kovovým
opletením z nerezové
oceli a ventilem pro
zabránění expanze
lepidla v hadici při
výměně kanystru

1 ks

Určeno
rčeno pro
opakované
použití

Nanášení lepidla
v páscích.

13,7 l = 5 kg

le četnosti
Dle
čištění a
intenzity
znečištění

Čištění kompletu hadice
s aplikační pistolí a
tryskou

0,5 l = 0,34 kg

Dle
le četnosti
čištění a
intenzity
znečištění

Čištění pracovních
pomůcek a trysek

Hadice S/S
pro FATRAFIX TI-4
TI m
TSP610
TSP61026

Pistole pro FATRAFIX TI
TSP6
TSP61070

FATRAFIX AC cleaner-13,7 l
DSV00306
SV00306

FATRAFIX AC cleaner-500 ml
FSV00306
SV00306

Uplatnění

Utěrka Tensor S500-75
S500
ks
FP-S500
S500-TUB

balení = 75 ks

-

Ocelový kartáč
TSB00001

1 ks

-
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Vhodné pro všechna
znečištění od
nevytvrzeného lepidla
FATRAFIX
Čištění trysky od
zaschlého lepidla
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FATRAFIX TI – Příprava kanystru
1.

Přišroubujte hadici k aplikační pistoli na
straně s větší maticí otáčením matice ve
směru hodinových ručiček.
ručiček Matici řádně
dotáhněte pomocí klíče. Zkontrolujte, jestli je
hadice bezpečně připevněna.

2.

Přišroubujte hadici ke kanystru na straně
s menší maticí otáčením matice ve směru
hodinových ručiček.
ručiček Matici řádně dotáhněte
pomocí klíče. Zkontrolujte, jestli je hadice
bezpečně připevněna.

3.

Pootevřete pomalu ventil na kanystru
otočením
čením proti směru hodinových ručiček.
Zkontrolujte
kontrolujte všechny spoje, zda jsou těsné a
zda nedochází k nějakému úniku. Když je
ověřeno, že je systém těsný, otevřete ventil
na kanystru naplno.
NEZAVÍREJTE VENTIL NA KANYSTRU,
KANYSTRU DOKUD
NENÍ KANYSTR PRÁZDNÝ! K UZAVŘENÍ
POUŽÍVEJTE POUZE POJISTKU
POJ
VENTILU NA
APLIKAČNÍ PISTOLI. Toto opatření je nutné,
aby se zamezilo vytvrzení lepidla v hadici a v
aplikační pistoli.

4.
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Při prvním použití, nebo když se výrobek
nepoužívá déle než 12 hodin,
hodin může hadice a
pistole vyžadovat pročištění. Pročištění se
provádí spuštěním spouště na pistoli a
střídavým nastavením průtoku pomocí
regulačního šroubu vzadu na pistoli. Otáčením
Otáče
proti směru hodinových ručiček se regulační
šroub otevírá, otáčením ve směru hodinových
ručiček se zavírá. Nastavte regulační šroub do
polohy dle požadované
požadovan rychlosti nanášení, ale
tak, aby měl vytlačovaný
vytlačovan proužek lepidla
pravidelný průřez.
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FATRAFIX TI – Aplikace lepidla
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1.

Připravte si lepené povrchy. Povrch pro
nanášení lepidla musí být čistý, suchý, bez
nečistot a mastnoty.
mastnoty
Lepidlo se nanáší jednostranně, to je pouze na
jednu lepenou plochu, ve formě
rovnoměrného proužku šířky cca 25 až 40 mm
v závislosti na hrubosti a rovinnosti podkladu.
Optimální teplota lepidla je nad 18 °C
(minimálně +10 °C)
C), optimální teplota
lepených povrchů 15 °C až 30 °C (minimálně
+5 °C).

2.

Držte stříkací pistoli ve stejné vzdálenosti cca
10-20 cm kolmo k povrchu.
povrchu Dbejte na
dodržení stejné šířky nanášených proužků
lepidla. Doporučená rozteč proužků v ploše
střechy je 300 mm. V obvodové a rohové zóně
střechy snižte rozteč na 200 mm až 100 mm
pro zajištění odolnosti fólie proti zvýšenému
zatížení těchto oblastí vlivem sání větru.

3.

Izolační desky podkládejte po uplynutí
2 minut od nanesení lepidla a srovnejte v
poloze bez použití tlaku na desky.
Desky ponechte
nechte ležet cca 10 minut v závislosti
na okolních podmínkách a teprve následně je
chůzí přitlačte k podkladu.
Na šikmých plochách zajistěte vhodným
opatřením, aby nedošlo před vytvrzením
lepidla k samovolnému posunu a rozjetí desek
tepelné izolace.

4.

Je zakázáno po deskách chodit nebo provádět
jakékoliv další aplikace, dokud lepidlo
částečně nezatvrdne, za normálních
podmínek to trvá 20-30
20
minut.
Pro
ro více informací si před použitím projděte
návod přiložený kee každému balení lepidla
FATRAFIX TI.
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FATRAFIX TI – Technika lepení
•

Standardně se lepidlo aplikuje na podklad,
lepidlo však lze aplikovat i na desku
tepelné izolace, například při lepení na
svislé plochy.

•

Lepidlo aplikujte rovnoběžně s okrajem
desek tepelné izolace.
izolace Vyvarujte se
nanášení lepidla
lepidl pod úhlem nebo
v obloucích. Při nanášení držte pistoli
kolmo směrem k povrchu. Pro optimální
výsledek uvolněte spoušť na pistoli na
konci lepené plochy a začněte nanášet
lepidlo znovu od okraje plochy.

•

Správně nanesený proužek lepidla má po
celé délce stejnou šířku, hladký povrch a
kruhovýý průřez.
průřez Proužky lepidla aplikujte
vedle sebe v pravidelných roztečích.
roztečích Od
okrajů desek tepelné izolace dodržte
pokud možno vzdálenost rovnající se
poloviční rozteči
rozteč proužků v ploše desek.

•

Lepidlo nesmí před spojením lepených
ploch povrchově zavadnout, tento proces
začíná za teploty 23 °C cca za 2 minuty od
jeho nanesení.
nanesení Pokládání desek tepelné
izolace do lepidla je proto nutné provádět
průběžně v přímé návaznosti na nanášení
proužků lepidla na podklad.
podklad

Proužky lepidla (tzv. housenky) nanesené na podklad

Aplikace lepidla na 1. vrstvu tepelnéé izolace

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
UPOZORNĚNÍ

Položení desek tepelné izolace do leepidla bez použití tlaku

Předčasné dotlačení desek k podkladu vede
ke ztrátě objemu lepidla a v důsledku toho
k dosažení nízké pevnosti spoje.
Nedostatečné nebo pozdě provedené
dotlačení desek
ek k podkladu vede k tvorbě
nerovností.

•

Konečné pevnosti spoje je dosaženo po 24
až 48 hodinách v závislosti na teplotě a
vlhkosti.

né izolace k podkladu
Dotlačení druhé vrstvy desek tepeln
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FATRAFIX TI – Výměna kanystru a čištění hadice s pistolí
Výměna kanystru
Upozornění:
Před
řed zahájením výměny kanystru musí být nasazeny
bezpečnostní brýle a ochranné rukavice!

1. Utáhněte ventil na kanystru do polohy, kdy je
úplně zavřený.
2.

Spusťte spoušť na pistoli
pistol a podržte ji spuštěnou
cca 10 s, dokud neunikne všechen zbytkový tlak.

3.

Uzavřete pomocný ventil na hadici, aby při
výměně nevytékalo lepidlo z hadice.

4.

Odšroubujte matici a odpojte hadici od
prázdného kanystru (Pro pokyny ohledně
likvidace prázdného obalu přejděte na další
stranu).

5.

Připojte hadici a pistoli k novému kanystru
(přejděte na krok 2 na straně 3 „FATRAFIX TI Příprava kanystru“ a pokračujte k bodu 4).

Upozornění:
Tento
ento proces připojení nového kanystru musí být proveden ihned po odpojení prázdného kanystru od hadice, lepidlo
může jinak v hadici a stříkací pistoli zatuhnout a tyto
ty se stanou dále nepoužitelné.

Čištění hadice s pistolí
Pokud nebudete připojovat hadici s pistolí na nový kanystr, proveďte jejich pročištění čističem FATRAFIX AC
cleaner, aby byla zajištěna možnost opakovaného použití.
použití
Připojení kanystru k čističi FATRAFIX AC cleaner se provádí stejným způsobem jako výměna kanystru
s lepidlem, která je popsána výše. Po
o připojení nechte čistič protékat, dokud není vytékající kapalina čistá.
Poté kanystr s čističem odpojte, postupujte při tom podle bodů 1 až 3.
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FATRAFIX TI – Nakládání s prázdným obalem

1. Prázdnou nádobu položte ventilem směrem od
sebe a v dostatečné vzdálenosti od jakýchkoliv
zápalných zdrojů.
2.

Otevřete ventil na kanystru proti směru
hodinových ručiček a uvolněte tak všechen
zbytkový tlak.

3.

Postavte kanystr do vzpřímené polohy
ventilem nahoru. Použijte kladivo a mosazný
průbojník nebo jiný nejiskřivý nástroj
k proražení vyznačeného disku.
disku

4.

Prázdný obal odstraňte jako nebezpečný
odpad.

PROHLÁŠENÍ O ZÁRUCE: Zde obsažené technické údaje jsou založeny na našich současných znalostech a zkušenostech a nemůžeme nést
nés odpovědnost
za jakékoliv chyby, nepřesnosti, opomenutí nebo redakční chyby, které jsou důsledkem technologických změn nebo výzkumu v době od data vydání
tohoto dokumentu a datem pořízení výrobku. Před použitím tohoto výrobku musí uživatel provést nezbytnou zkoušku, aby se ujistil,
ujist zda je tento
výrobek vhodný pro zamýšlené
mýšlené použití. Kromě toho by měli všichni uživatelé kontaktovat prodejce nebo výrobce tohoto výrobku pro získání
doplňujících technických informací týkajících se jeho použití, pokud se domnívají, že informace, které mají k dispozici, vyžadují
vyža
jakékoliv vysvětlení, ať
už pro běžné nebo konkrétní použití tohoto výrobku. Naše záruka je platná v rámci kontextu platných zákonných předpisů a ustanovení,
usta
současných
odborných norem a je v souladu s ustanoveními stanovenými v našich všeobecných prodejních podmínkách.
podmínkách. Informace, které jsou uvedeny v
aktuálním technickém listu, jsou poskytnuty podle způsobu použití a nejsou kompletní. Totéž platí pro jakékoliv informace poskytnuté
pos
telefonicky
jakémukoliv potenciálnímu nebo stávajícímu zákazníkovi.
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