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Informacja o produkcie 63

Zakres zastosowania

� Do podłóg we wnętrzach.

� Do dodatkowego mocowania płytek
dywanowych.

� Do mocowania wykładzin ze spodem z
włókniny w pomieszczeniach mieszkalnych. 

� Przydatny również na wykładzinach
użytkowych, takich jak PVC, linoleum lub
parkiet lakierowany.

� Nadaje się do stosowania na podłogach
podgrzewanych.

Właściwo ści produktu

� Nie zawiera rozpuszczalników TRGS 610;
Giscode D 1.

� Zapach neutralny.

� Tworzy klejącą powierzchnię.

� Zapobiega przesuwaniu płytek dywanowych i
wykładzin ze spodem z włókniny.

� Pozwala na szybkie zdjęcie płytek
dywanowych w celu ich wymiany.

Opakowania

Kanister z tworzywa sztucznego 10 kg
Nr art./Znak kontrolny EAN 4318/9
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Dane odno śnie zastosowania/ dane techniczne
Dane materiałowo-technologiczne
Baza materiałowa dyspersja żywic syntetycznych
Składniki 1-skladnikowy
Gęstość ok. 1,01 g/cm³
Konsystencja niski stopień lepkości
Barwa biały
Oznaczenie zgodnie z:
- Rozporządzeniem  o  drogowym  transporcie
materiałów niebezpiecznych (GGVS)

- Rozporządzeniem o cieczach palnych (VbF)
-Rozporządzeniem  o  substancjach niebezpiecznych
(GefStoffV)

nie jest materiałem niebezpiecznym

nie dotyczy
nie  jest  produktem  podlegającym  obowiązkowi
oznaczania 

Pozostałe informacje: patrz Wskazówki odnośnie bezpieczeństwa.
Trwałość w suchym i chłodnym miejscu, zabezpieczonym

przed mrozem ok. 9 miesięcy

Dane o technice zastosowania
Zużycie ok. 50 do 120 g/m²
Temperatura pomieszczenia i podłoża +15 °C do +25 °C 
Sposób nakładania jednostronnie na przygotowanym podłożu,

wałkiem z gąbki
Czas odpowietrzania ok. 15 do 30 minut
Czas układania* ok. 15 do 60 minut
Możliwość obciążania natychmiast

* Przy +23 °C i 50 % wzgl ędnej wilgotności powietrza. Wyższe temperatury skracają, a niższe temperatury wydłużają ten czas. Wyższa
wilgotność powietrza wydłuża podany czas.
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Odpowiednie podło ża

� Zagruntowanie nasiąkliwe podłoża i masy
szpachlowe PCI.

� Nie nasiąkliwe podłoża, również przyczepne
wykładziny użytkowe, takie jak PVC, linoleum
lub wykładziny ze spodem z włókniny.

Przygotowanie podło ża

Obowiązują wymogi normy DIN 18 365.

Podłoże musi być równe, czyste, suche i trwałe.
Wykładziny użytkowe muszą być trwale
przymocowane do podłoża. 

Podłoża szpachlowane i inne podłoża nasiąkliwe
należy zagruntować środkiem Universal-Vorstrich
VG 1.

Sposób u życia

Środek do mocowania płytek FRS 387 nanieść
równomiernie wałkiem z gąbki na całej
powierzchni podłoża. Po upływie czasu
odpowietrzania, trwającego ok. 15 do 30 minut
ułożyć wykładzinę.

Układanie wykładziny jest możliwe wówczas, gdy
FRS 387 wyschnie, tworząc przezroczystą
warstwę. Wykładzinę po ułożeniu docisnąć
pocierając.

Narzędzia bezpośrednio po użyciu umyć ciepłą
wodą. Zanieczyszczone wykładziny zmywać
natychmiast ciepłą wodą lub środkiem do
czyszczenia dywanów.

Każdorazowo nale ży dokładnie przestrzega ć
specjalnych wskazówek producenta
wykładzin.

Wskazówki dotycz ące bezpiecze ństwa

Ogólne wskazówki odno śnie produktów
dyspersyjnych

Nie dopuszczać do wyschnięcia dyspersji na
skórze. Przyschniętą dyspersję usuwać wodą z
mydłem. W razie niebezpieczeństwa
rozpryskiwania chronić oczy. Jeżeli dyspersja
dostanie się do oczu, zmyć dokładnie wodą.
Jeżeli podrażnienie oczu ni ustąpi w ciągu kilku
minut, udać się do okulisty.

Pozostałych informacji można zasięgnąć z karty
bezpieczeństwa PCI.

Serwis architektoniczny

Zaleca  się  skorzystanie  z  porad  fachowych
doradców z firmy PCI. Dalszych informacji mogą
państwo zasięgnąć  e centralach doradczych PCI
w Augsburgu, Hamm, Austrii i w Szwajcarii. 

Usuwanie opró żnionych
opakowa ń od środków PCI

Dokładnie  opróżnione  opakowania  po  środkach
PCI należy usuwać zgodnie z symbolem podanym
na opakowaniu.  Informacj ę  na temat kryteriów
sortowania  i  podziału  oraz  aktualnych
adresów  odpowiednich  przedsi ębiorstw
utylizacyjnych mo żna zasięgnąć pod numerem
telefaksu: (08 21) 59 01-2 47.
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