Műszaki adatlap
Hidegburkolat ragasztási rendszer

Akusztik- Top
elválasztó- és
lépéshangcsökkentő
>lap
lépéshangcsökkentő
>()feszültségcsökkentő elválasztó
> problémás alapfelületekre
Terméktulajdonságok
Feszültség- és lépéshangcsökkentő - többrétegű
szendvicsréteg (beépített speciális gumilap)- elválasztó
elválasztó lemez a kerámia burkolathoz, valamint
parkettához és többrétegű parkettához a problémás
alapfelületek esetén.

Alkalmazhatóság
Elválasztó- és lépéshangcsökkentő lemezként használható
falra és padlóra (3 kN/m2 forgalmi terhelésig) beltérben
kerámia burkolatok alá, valamint új épületeknél, mint
speciális felújítási területeken is.
Alkalmas parketták és lamináltpadlók fektetéséhez minden
az előírásnak megfelelő alapfelületekre, valamint szilárdan
kötő régi csempék és természetes kőburkolatok, a régi
alapfelületekre szilárdan kötő ragasztó- és tapaszrétegek,
öntött aszfalt, szárazesztrich, faforgács.
10 mm-nél kisebb vastagságú kerámia burkolatoknál és 15
mm-nél kisebb vastagságú természetes köveknél, valamint
30x30 cm-nél kisebb burkolatméretnél min. 3 mm
rétegvastagságú szálerősített aljzatkiegyenlítő felhordása
szükséges.

Termékadatok
Kiszerelés: 120 cm x 60 cm, 200 db/raklap
Tárolás: fektetve és szárazon tárolni

Műszaki adatok
Méret: 120 x 60 cm
Szín: fehér
Tolerancia:
Vágás: +/-1,0 mm
Vastagság: +/-0,5 mm
Anyagvastagság
Súly

kb. 4 mm
kb. 3,1 kg/m2

Repedésáthidalás
Hővezető képesség (EN
12667)
Hőátbocsátási ellenállás
(EN12667)
Hőátbocsátási tényező
U-érték (EN 12667)
Nyomószilárdság (EN 826)
Dinamikai merevség (EN
29052-1)
Páradiffúziós ellenállási
szám (μ)
Tűzvédelmi osztály (EN
13501-1)
Lépéshangcsökkentés Csemperagasztó (EN-ISO
140-8) (alapfelületre
csemperagasztóval történő
ragasztás)
Lépéshangcsökkentés WL 730 Fixáló (EN-ISO
140-8) (alapfelületre
fixálóval történő ragasztás)

0,058 m2K/W
17,24 W/m2K
475 kPa
270 MN/m2
3814
E
kb. 15 dB

kb. 17 dB

Bedolgozás
Javasolt szerszám: Éles kés, lyukvágó- vagy körfűrész,
sarokcsiszoló (gyémánttárcsás csiszoló)
Alapfelület: Az alapfelületnek száraznak, fagymentesnek,
alaktartónak és por-, szennyeződés, zsír-, olaj,
leválasztószer-, és laza részektől mentesnek kell lennie, és
feleljen meg az érvényben lévő előírásoknak.
Alkalmas: minden az építőiparban szokásos alapfelületekre,
régi csempék és természetes kőburkolatok, szilárdan kötő
beton kőburkolatok, öntött aszfalt, szárazesztrich, faforgács,
fém, üveg valamint a régi alapfelületekre szilárdan kötő
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1,45 mm
0,069 mW/mK

Műszaki adatlap
Hidegburkolat ragasztási rendszer
tapaszrétegek, illetve a hagyományos cement- és
kálciumszulfát esztrich.
Előkészítés: Az alapfelület az érvényben lévő előírásoknak
feleljen meg, alapozással és tapaszolással elő kell kezelni.
Javasoljuk, hogy az előkezelést Murexin termékekkel
végezze. Minden alapfelületet csiszoljon le és tisztítsa meg.
Feldolgozás csempeburkolat fektetésénél:
Akusztikrendszer -15 dB (Flexragasztó): Az előkészített
alapfelületre vigyük fel a flex ragasztóhabarcsot (C2, S1)
megfelelő fogazású glettvassal. A még meg nem száradt
ragasztóba fektessük bele az Akusztik- Top elválasztó- és
lépéshangcsökkentő lapot és kopogtassuk meg illetve
dörzsöljük bele.
Akusztikrendszer -17 dB (WL 730 Fixáló): Az előkészített
alapfelületre vigyük fel a WL 730 Fixálót egy habhenger
segítségével egyenletesen a teljes felületre. Az alapfelülettől
és a szobahőmérséklettől függően 30-60 percet száradni
hagyjuk, míg a WL 730 áttetszővé válik. Ezután az AkusztikTop elválasztó- és lépéshangcsökkentő lapot belefektetjük
és teljes felületen bedörzsöljük.
Továbbá: Az Akusztik- Top elválasztó- és
lépéshangcsökkentő lapot teljes felületen üregmentesen
fektetjük. Ügyeljünk arra, hogy ne keletkezzenek
keresztfugák.
A túl közeli, felálló építőelemek mozgó fugákat alkotnak (RS
50 peremszigetelő szalag). A burkolatot (természetes kő
vagy kerámia) vékonyágyas eljárással (flex ragasztóhabarcs,
C2, S1) az technikai leírásoknak megfelelően fektessük le.
Fektetési javaslat parkettaragasztással:
Az előkészített alapfelületre vigyük fel a megfelelő
parkettaragasztót egy simítólemezzel (B1, B2, B3).
Akusztik- Top elválasztó- és lépéshangcsökkentő lapot a
ragasztóágyba fektessük és kopogtassuk meg, illetve
dörzsöljük bele. A száradási idő után (anyag és hőmérséklet
függvényében) ugyanezt a parkettaragasztót az AkusztikTop elválasztó- és lépéshangcsökkentő lapra a megfelelő
fogazású simítólemezzel (B1, B2, B3) felhordjuk és a
ragasztandó parkettát enyhén csúsztatva belefektetjük.
Fontos a lépéshangcsökkentéshez:
Az egyenkénti szomszédos Akusztik- Top elválasztó- és
lépéshangcsökkentő lapok fugaoldalai között nem létesülhet
kapcsolat. A szomszédos építőelemekhez RS 50
peremszigetelő szalagot helyezzünk el. A keletkezett fugákat
a lapoknak a felületén kell egy kereskedelemben kapható
ragasztószalaggal leragasztani.

Fontos figyelmeztetés!
Az aljzatra vonatkozó szabványokat, előírásokat, műszaki előírásokat
mindenkor figyelembe kell venni! +5 oC alatt az anyag nem használható fel.
Magas páratartalom és alacsony hőmérséklet késlelteti, magas hőmérséklet
gyorsítja a kötést és a szilárdulást! Semmilyen idegen anyag nem keverhető
hozzá!

Munkavédelem
Munkavédelem: Termékre jellemző tulajdonságok, mint összetétel, hulladék
elhelyezés, tisztítás, különleges kezelés megtalálhatók a termék biztonsági
adatlapján.
Fenti műszaki tájékoztatónkat átfogó tapasztalataink valamint legjobb ismereteink alapján állítottuk össze. Az ismertető alapján semmi nemű jogi
kötelezettség nem terhelheti cégünket. Sem szerződéses jogviszonyt, sem egyéb az adás-vételi szerződésben fel nem tűntetett kötelezettségeket nem
alapoz és testesít meg. Termékeink minőségét mindenkor az eladási és szállítási feltételeinkben garantáljuk. A hibalehetőségek kockázatának elkerülése
érdekében felhívjuk termékünk felhasználóinak figyelmét az alkalmazás során felmerülő korlátozásokra. Természetesen lehetetlen lenne minden jelenlegi
és jövőbeni alkalmazási lehetőséget és speciális esetet hiánytalanul feltűntetni. Azok az adatok, amelyeket a szakemberek részéről ismertnek
feltételeztünk nem kerültek felsorolásra. A felhasználó, kivitelező nem mentesíthető, azaz nem formálhat jogot reklamáció benyújtására a kérdéses,
vitatható esetben történő szóbeli tájékoztatás esetén, saját felelősségére elvégzett helyszíni kipróbálás esetén, valamint szakemberrel történő
kiviteleztetés esetében sem. Jelen műszaki ismertető újabb változat kiadásával érvényét veszti.

Rendszerkiegészítő termékek
Murexin WL 730 Fixáló
Murexin Flex ragasztóhabarcs (C2, S1), pl. KGF 65 Total flex
ragasztó
RS 50 Öntapadó peremszigetelő szalag
Megfelelő parkettaragasztók: PU 566, X-Bond MS-K 577,
X-Bond MS-K 511, X-Bond MS-K 88
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