
 
 
Műszaki adatlap 

PL-BOND 

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. 

 
 

 

 

Tapadóhíd betonhoz, vakolathoz és gipszvakolathoz 
 

Leírás 
 
A PL-BOND egy tapadásjavító rétegképző, 
mely szintetikus ragasztót és kvarchomokot 
tartalmaz. Sima vagy nem-nedvszívó 
felületeken alkalmazható a hagyományos 
gúzolás helyett a rétegek tapadásának 
javítására. Felhordást követően egy durva 
felületet alkot, mely ellenáll a lúgos 
környezetnek. 
 

Alkalmazási terület 
 
PL-BOND kész alapozóként szolgál, mely 
megfelelően érdesíti és előkészíti a felületet a 
következő rétegnek az erősebb tapadás 
érdekében. A felhordott felület ellenáll a lúgos 
környezetnek, így ideálisan alkalmazható 
cement vagy gipsz alapú vakolatokhoz és 
betonhoz. Alkalmas kül - és beltérre egyaránt. 
 

Műszaki adatok 
 
Anyag:   paszta 

Szín:   világos piros 

Sűrűség:   1.48 kg/l 

pH:  7-9 

Száradási idő:   1-2 óra 

Következő réteg:  4-6 óra 
 

Felhasználási javaslat 
 
1. Alapfelület 
Az alapfelület stabil, por- és olajmentes 

legyen, illetve a felváló részeket távolítsa el. 

 

2. Felhordás 
A műanyag vödör tartalmát jól keverje át 

felhasználás előtt, hogy az mindenütt 

homogén legyen. A PL-BOND-ot ecsettel, 

hengerrel vigye fel a felületre egy rétegben. 

Száradást követően hordja fel a következő 

vakoló réteget. 

 
 

Anyagigény 
 
300-350 g/m2, alapfelülettől függően. 
 

Csomagolás 
 
A PL-BOND 1 kg-os, 5 kg-os és 20 kg-os 

műanyag vödörben kapható. 

 

Tárolás  
 

Lezárt, bontatlan csomagolásban, minőségét 
megőrzi 24 hónapig +5 és +35 fok között. 
Hőtől, közvetlen napfénytől védve tárolandó. 

 

Megjegyzés 
 

 A külső hőmérséklet felhordáskor +50C és 

+300C között legyen.
 Ha a PL-BOND- ot kültérre 

használjuk,adjunk hozzá cementet 20% 
tömegarányban.

 

VOC tartalom 

 
A 2004/42/CE (II melléklet, A táblázat) 
irányelv alapján a maximum megengedett 
VOC tartalom a WB típus, h alkategóriában 30 
g/liter (2010) a használatra kész termékek 
esetén.   
A használatra kész PL-BOND maximum 30 g/ 
liter-t tartalmaz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


