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A RUDOMAL KV egykomponensű magas hőállóságú saválló ragasztó. Elsődlegesen kémények, kandallók és 
egyéb tűzhelyek építésénél használatos, valamint samott lapok, téglák beépítéséhez, ragasztásához, tűzterek 
kialakításához ajánlott.

Előkészítése: A ragasztót ivóvízzel kell elkeverni. A mérőedénnyel mérjünk ki 11 rész ragasztót és 1 rész vizet. 
Minden esetben a ragasztót kell először a keverőedénybe önteni, és utána hozzáadni a vizet, majd jól el kell keverni. 
Az intenzív keverés során nedves, omlós masszát hozunk létre, amely 5 perc várakozás és ismét egy intenzív 
keverés után puha gitté válik. Ezután felhasználható a ragasztó. Javasolt egyszerre kisebb adagok bekeverése. Az 
elkészített ragasztóval 90 percig lehet dolgozni 20 ºC hőmérsékletnél. Magasabb hőfoknál gyorsabban kiszárad 
a ragasztó, és a felhasználási idő csökken. A kiszáradt és megkeményedett ragasztót nem lehet felhasználni. 
Alacsonyabb hőfokon a ragasztó megkötése lelassul, ami felgyorsítható kb. 40-50 ºC  hőmérsékletű meleg víz 
használatával. A ragasztó +5 ºC alatt nem keményedik meg.

Felhasználása: A ragasztandó felületet először alaposan meg kell tisztítani a portól és a szennyeződésektől. Csak 
száraz, tiszta felületre kenhető, és a környezet hőfokának kb. 5 ºC és 25 ºC között kell lennie. A ragasztó 20 ºC 
hőmérsékleten 24 órán belül megköt, alacsonyabb hőfoknál 48 óra alatt. A ragasztott szerkezetet leghamarabb 
48 óra elteltével lehet hőterhelés alá vetni, de legjobb azután, ha a ragasztó már teljesen megkötött, ami kb. 5-10 
nap.

Raktározása: Jól lezárt eredeti csomagolásban, száraz helyen tároljuk. 

Használati utasítás kéményépítéshez

A samott cső mindkét 
végét megtisztítjuk és

portalanítjuk.

A ragasztót jól elkever-
jük, majd a samott cső 
belső korcolású végére 

felhordjuk.

A samott csövet
a helyére helyezzük.

A két elem között
kinyomódott ragasztót 
szivaccsal elsimítjuk.

Elővigyázatosság: Munka közben tartsa be a munkahelyi higiéniát, minimálisra kell csökkenteni a bőr és nyálkahártyák 
közvetlen érintkezését a ragasztóval. Használjon védőfelszerelést. Súlyos problémák esetén forduljon orvoshoz. 
Elsősegély: Belégzés esetén menjen ki friss levegőre, a szájüreget öblítse ki vízzel, fújja ki az orrát. Bőrrel való 
érintkezés esetén az érintett területet mossa le meleg vízzel és szappannal, majd használjon megfelelő regeneráló 
krémet. Ha szembe kerül, azonnal öblítse ki bő, langyos vízzel legalább 15 percig, és forduljon orvoshoz. Lenyelés 
esetén alaposan öblítse ki a szájat vízzel, igyon több pohár vizet vagy tejet, forduljon orvoshoz  és mutassa meg 
orvosának a termék címkéjét.

RUDOMAL KV
Felhasználási útmutató

Típus magas hőállóságú saválló ragasztó

Összetétel szintetikus homok és kvarchomok alapú száraz keverék, kémiai
kötőanyaggal és alumínium foszfát alapú keményítőszerrel

Hőmérséklethatár 1100  ºC

Állaga száraz por

Szemcseméret 0-0,5 mm

Kiszerelés 2kg/vödör

Vízszükséglet keveréshez 9,5-11,5 l/100 kg

Feldolgozhatóság legfeljebb 90perc (20 ºC-on)

Kötési idő 24-48 óra


