
 
 
Műszaki adatlap 

ISOMAT AK 20 

Extra erős, rugalmas, polimer módosított ragasztó normál és 
nagy igénybevételnek kitett felületekre, mindenfajta csempéhez 
és burkoló laphoz 

 

Leírás 
 
Az ISOMAT AK 20 egy extra erős, rugalmas, 
polimer módosított, cement alapú 
csemperagasztó. Teljesen csúszásmentes és 
hosszú bedolgozhatósági idővel rendelkezik. 
Nagy kezdeti és végső szilárdságot biztosít, 
emellett vízszigetelő és flexibilis. 
Ez a termék az EN 12004 szabvány szerint 
hitelesített C2 TE S1 típusba sorolt ragasztó. 
CE jelöléssel ellátva.  
 

Alkalmazási terület 
 
Az ISOMAT AK 20 alkalmas nedvszívó és 
nem-nedvszívó burkolólapok (pl. gres 
porcelán), természetes kövek, dekorpanelek, 
nagyméretű lapok stb, falra vagy padlóra 
rögzítéséhez különböző típusú felületeken, 
különösen ahol nagy tapadóerő, rugalmasság 
és vízszigetelő képesség szükséges. (pl. régi 
padlólapra burkolás, padlófűtés stb ). Kültéri 
és beltéri használatra egyaránt alkalmas. 
 

Műszaki adatok 
 
Anyaga:  cementszerű habarcs 

Színek: szürke, fehér 

Vízfelvétel: 7,75 l/25 kg zsák  

Felhasználási  
hőmérséklet:  +50C és +350C között 

Felhasználási vastagság: max 15 mm 

Bedolgozhatóság min. 6 óra 

Nyitott idő:  min. 30 perc 
Kisebb igazítások  

nyitott ideje: min.  30 perc 

Csúszás: ≤ 0.5 mm 

Fugázás a falon:  3-8 óra után 

Fugázás a padlón:  24 óra után 

 

 

 

Tapadószilárdság: 

 28 nap után:  ≥ 1.75 N/mm2 

 +70ºC. os fűtésnél ≥ 1.50 N/mm2 

 vízbe merítve: ≥ 1.30 N/mm2 

 25 fagyási- olvadási  
ciklus után: ≥ 1.50 N/mm2 

Hőmérsékleti  
tartomány/ellenállás:  -300C -tól +900C -ig 

Deformáció:   > 2.5 mm 
(EN 12004-2)  
 
Minden mérés az EN 12004-2 szabvány 
szerint lett elvégezve.  
 

Felhasználási javaslat 

1. Felület 

A burkolandó felület legyen tiszta: portól, 
zsírtól, olajtól, festéktől, mindenféle 
szennyeződéstől mentes. Ajánlott a felület 
benedvesítése a művelet megkezdése előtt. 
 
2. Felvitel 

 
Az ISOMAT AK 20-at fokozatosan adagoljuk a 
vízhez folyamatos keverés mellett, míg 
homogén masszát nem kapunk. 
A keveréshez alacsony fordulatú keverőszár 
használata ajánlott. 
A keveréket kb 5 percig hagyjuk állni, majd 
újra finoman megkeverjük. A csemperagasztót 
finoman terítse el a felületen fogazott 
simítóval, glettvassal (“elfésüljük”), így 
biztosítva a ragasztómassza egyenletes 
felületfedését. 
A burkolólapot nyomja rá a ragasztórétegre, a 
megfelelő helyre igazítva. 
A ragasztómasszát 30 percen belül le kell 
fednünk burkolólappal, hogy elkerülhető 
legyen a “bőrösödés” ill a filmréteg képződése 
a ragasztóhabarcs felületén. 
 
 
 



 

Az ebben az adatlapban szereplő műszaki információk és utasítások a vállalatunk Kutatás és Fejlesztés Osztályának 

tapasztalatain alapulnak, mely a termékek hosszú távú gyakorlati felhasználására alapoz. Az ajánlásokra és 

javaslatokra, mely a termékek használatára vonatkoznak, nem vállalunk garanciát, mivel a helyszíni felhasználás 

körülményeire nincs hatással vállalatunk. Ezért a felhasználó felelős azért, hogy megerősítést nyerjen arról, hogy a 

termék valóban alkalmazható a felmerült műszaki problémára. A műszaki adatlap jelenlegi kiadása automatikusan 

érvénytelenít minden előző kiadást, mely ugyanezen termékre vonatkozott. 
 
 

 
Anyagszükséglet 

 
1,5-4,0 kg/m2, függően a felülettől és a 
fogazott simító méretétől. 
 

Csomagolás 
 
Az ISOMAT AK 20 15 kg-os és 25 kg-os 
zsákokban és 5 kg-os műanyag zacskóban 
kapható. 
 

Tárolás  
 

 Papírzsákban: gyártástól számított 12 
hónapig 

 Műanyag zacskóban: gyártástól számított 
18 hónapig 

 
A fentiek érvényesek, amennyiben eredeti, 
bontatlan csomagolásban, hűvös és száraz 
helyen van a termék. 
 

Megjegyzések 
 

 A termék cementet tartalmaz, ami a vízzel 
lúgos reakciót indít el, így irritáló 
hatásúnak minősül. 

 A nagyon porózus felületeket, mint pl. 
légbeton, gipszkarton, forgácslap le kell 
alapozni először az UNI-PRIMER akril 
alapozóval. 

 A biztonságos használat érdekében kérem 
olvassa el a csomagoláson található 
utasításokat is. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ISOMAT AK-20 SZÜRKE 

 

 
 

 
ISOMAT S.A. 

17th km Thessaloniki – Ag. Athanasios 
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag Athanasios, Greece 

08 

EN 12004:2007+Α1:2012      
DoP No.: ISOMAT AK-20 GREY/1003-01 

NB: 2032 

Improved deformable cementitious adhesive 
with reduced slip and extended open time, for 

internal and external tiling. 

Reaction to fire Class E 

Release of dangerous 
substances 

See MSDS 

Bond strength, as: 

- initial tensile adhesion 
strength 

≥ 1 N/mm2 

Durability, for 

- tensile adhesion strength 
after heat ageing 

≥ 1 N/mm2 

- tensile adhesion strength 
after water immersion 

≥ 1 N/mm2 

- tensile adhesion strength 
after freeze thaw cycles 

≥ 1 N/mm2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Az ebben az adatlapban szereplő műszaki információk és utasítások a vállalatunk Kutatás és Fejlesztés Osztályának 

tapasztalatain alapulnak, mely a termékek hosszú távú gyakorlati felhasználására alapoz. Az ajánlásokra és 

javaslatokra, mely a termékek használatára vonatkoznak, nem vállalunk garanciát, mivel a helyszíni felhasználás 

körülményeire nincs hatással vállalatunk. Ezért a felhasználó felelős azért, hogy megerősítést nyerjen arról, hogy a 

termék valóban alkalmazható a felmerült műszaki problémára. A műszaki adatlap jelenlegi kiadása automatikusan 

érvénytelenít minden előző kiadást, mely ugyanezen termékre vonatkozott. 
 
 

 
ISOMAT AK-20 FEHÉR 
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08 

EN 12004:2007+Α1:2012      
DoP No.: ISOMAT AK-20 WHITE/1004-01 

NB: 2032 

Improved deformable cementitious adhesive 
with reduced slip and extended open time, for 

internal and external tiling. 

Reaction to fire Class E 

Release of dangerous 
substances 

See MSDS 

Bond strength, as: 

- initial tensile adhesion 
strength 

≥ 1 N/mm2 

Durability, for 

- tensile adhesion strength 
after heat ageing 

≥ 1 N/mm2 

- tensile adhesion strength 
after water immersion 

≥ 1 N/mm2 

- tensile adhesion strength 
after freeze thaw cycles 

≥ 1 N/mm2 
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