
TT KDS 

T e r o t e c h  K D S  

Speciális polimer ablakok/homlokzatok, valamint fémszerkezetek 

szigetelő fólia rendszereinek ragasztására 

TULAJDONSÁGOK 

■ UV stabil 

■ Hézagokat átfedő 

■ -5 °C-ig feldolgozható 

■ Friss ragasztás korrekciója gond nélkül 

lehetséges 

■ Jól tapad a legtöbb gumi, valamint EPDM 

felületen (előzetes kísérlet szükséges) 

A Terotech KDS befecskendezhető, a légnedvesség 

felvételével gyorsan térhálósodó, 1-komponensű, MS polimer 

alapú szigetelőanyag. A hőmérséklet és a légnedvesség 

növelése révén a térhálósodás és a hártyaképződés 

felgyorsítható. 

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK 

• Szigetelő fóliák (pl.: Terofol dampfoffen sd 3/5)  

  ragasztása épülettesthez 

• Szigetelő fóliák (pl.: Terofol dampfoffen sd 3/5)   

ragasztása ablak- vagy homlokzati elemekhez 

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE 

Az összeragasztandó fugák szélei legyenek szárazak, tiszták, 

teherbírók, portól, zsírtól és oldószertől mentesek. A Terotech KDS  

alapozó nélkül olyan elemeken és felületeken tapad jól, mint:  

lemez (nyers, zsírtalanított, foszfátozott, tüzihorganyzott, lakkozott 

fedőrétegű), nemesacél, sárgaréz, alumínium (nyers, eloxált és 

lakkozott), PC, ABS, EPDM (előzetes kísérlet szükséges), PA és  

kemény PVC. A Terostat Primer P800 alapozó használata javítja a 

Terotech KDS ragasztó tapadását ásványi felületeken, mint pl. 

beton, PII és PIII habarcsból készült vakolat, stb.   

A piacon jelen levő sokféle bevonó rendszerre/anyagra 

tekintettel mindig ajánljuk saját kísérletek elvégzését.  

FELDOLGOZÁS 

A szigetelő fóliák „Terotech KDS" segítségével történő 

ragasztása az épülettestre a tárgyi adottságoktól függően az 

öntapadó eszközökkel szemben pasztózus és nivelláló 

tulajdonságai miatt számos előnyt biztosít, 

• pl. nagyon érdes felületek esetén a vízzáróság 100 % -os 

garantálásával (pl. a záradék környékén) vagy  

• ha a konstrukciós adottságok miatt a fóliához hozzáférni 

nem lehet. 

A Terotech KDS -5 °C levegő- és felületi hőmérsékletig 

feldolgozható.  

+5 °C alatti hőmérséklet esetén ügyelni kell arra, hogy a 

ragasztó és szigetelő paszta térhálósodása lassabban megy 

végbe. A Terotech KDS anyagot kézi, vagy pneumatikus pisztollyal 

(levegő nyomása 2 és 5 bar között) csíkokban kell a felületre 

felvinni. Ezután a beragasztandó szigetelő fóliát tömören kell a 

még friss, hártyamentes ragasztó és szigetelő pasztába benyomni 

és benyomó hengerrel bedo lgozni. 

VEGYE FIGYELEMBE 

Csak annyi Terotech KDS anyagot használjon, hogy a 

bedolgozás után a megfelelő tapadás biztosított legyen. A 

megfelelő kapcsolódás biztosításához a bedolgozás után a 

ragasztott felületnek minimális szélességgel rendelkeznie kell. A  

Terofol sd 3/sd 5 esetében a 30 mm minimális szélesség, valamint 

az 1 mm vastagság kielégítő. 

Egyéb szigetelő fóliák összeragasztása esetén ajánljuk az 50 mm 

minimális ragasztó szélesség betartását, valamint próbaragasztás 

elvégzését is.  

Az oldalt kinyomódott ragasztó és szigetelő paszta vízszintes 

területre kiegészítő tömítésként rádolgozható.   

TÁROLÁS 

A Terotech KDS hűvös és száraz helyen 9 hónapig tárolható.  

A kibontott adagot mielőbb fel kell használni. 

 

Minőség szakembereknek 



 

 

BA UTE C HNI K  

Teroson 

FELHASZNÁLÁS 

Épülettestre történő egyoldali ragasztás esetén egy tasak (570 

ml) a beton felületi érdességétől függően 10 - 15 m-re elegendő. 

Ez 30 mm minimális szélességre vonatkozik. 

Ha a Terofol dampfoffen a Terotech KDS taralmú elemre is 

ráragasztandó, úgy 570 ml kb. 8 - 12 m-re elegendő. 

HULLADÉKKEZELÉSI ELŐÍRÁSOK 

Hulladékkezelés a zöld ponton keresztül. 

MŰSZAKI ADATOK 

Terotech KDS ragasztó és szigetelő paszta 

Bázis: MS-Polymer® 

Konzisztencia: Szilárdság biztosított 

Térhálósító rendszer: Levegő nedvessége 

Sűrűség (+20 °C mellett): kb. 1,5 g/cm3 

Shore-A keménység: kb. 24 

Maximálisan 

megengedett teljes 

deformáció: 

kb. 25 % 

Feldolgozási hőmérséklet 

(Felület/levegő): 

-5 °C és +40 °C között 

Esőállóság: azonnal 

Hártyaképződés 

(+20 °C / 60 % rel. 

légnedvesség mellett): 

kb. 15 - 20 perc, csekélyebb 

hártyaképződés terítéssel és 

görgőzéssel felszakítható 

Hőállóság: -40 °C és +90 °C között 

Átszáradás: 

( +20 °C / 60 % 

rel. légnedvesség mellett) 

kb. 2 mm a peremtől / 24 h 

Szakítószilárdság  DIN 53 

504: 

kb. 0,9 Mpa 

Ragasztóágy szélességek:  1 mm és 10 mm között 

Időjárás és UV stabilitás: biztosított 

Szín: fekete 

További kérdések esetén kérjen szaktanácsot.  

Hotline homlokzat 
Tel. 0211 / 797 4753 

Fax 0211 / 798 3869 

Hotline ablak 
Tel. 0211 / 797 106 50 

Fax 0211 / 798 3869 

Henkel AG & Co. KGaA 
Bautechnik Deutschland 

Henkelstr. 67 

D-40589 Düsseldorf 

Telefon 0211/ 797-0 

Fax 02 11/ 798-3869 

Henkel Central Eastern Europe GmbH 
Abt. Bautechnik 

Erdbergstr. 29 

A-1030 Wien 

Telefon 01/711 04-26 07 

Fax 01/711 04-26 59 

Henkel & Cie AG 
Salinenstr. 16 
CH-4133 Pratteln 1 
Telefon 061/825 70 00 
Fax 061/825 74 46 
Internet: www.teroson-bautechnik.de 

Teroson 

 

 

Biztonság betervezése, minőség beépítése  

A fenti adatok, különösen a termékeink feldolgozásával és alkalmazásával kapcsolatos javaslatok alapját eddigi ismereteink és 

tapasztalataink képezik. A különböző anyagok, valamint az általunk nem befolyásolható munkafeltételek miatt minden esetben aj ánljuk, 

hogy elegendő mennyiségű saját kísérletet végezzenek termékeinknek a tervezett eljárással és feldolgozási céllal kapcsolatos 

alkalmasságának igazolására. Felelősséget sem a jelen tájékoztató, sem szóbeli tanácsadás alapján nem vállalunk, kivéve ha ré szünkről 

ezekkel kapcsolatban szándékosság, vagy nagyfokú hanyagság állapítható meg.  

A jelen Műszaki Emlékeztető megjelenésével minden korábbi kiadás érvényét veszti.  

A veszélyekkel kapcsolatos tájékoztatást, a biztonsági tanácsokat és a szállítási jelöléseket a biztonsági adatlapunk 

tartalmazza. 

A jelen emlékeztetőben található adatokon túlmenően a különböző szervezetek és szakszövetségek szabályzatait és előírásait, 

valamint a létrehozandó termékekre vonatkozó DlN szabványokat is figyelembe kell venni. Minden adat, ha ettől eltérő megjegyz és nem 

található, +23 °C környezeti és anyaghőmérsékletre, valamint 50 % relatív légnedvességre vonatkozik. Ettől eltérő klimatikus feltételek 

esetében a térhálósodás felgyorsulásával, illetve lelassulásával, valamint az ezekből eredő következményekkel szá molni kell. 

http://www.teroson-bautechnik.de/

