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ragasztó kézi kérgesítéshez 
 
Egyedi formájú EPS vagy XPS habból készült 
dekorelemek, kváderkövek, kültéri konzolok, ékkövek, 
zárókövek, íves díszlécek, térhatású feliratok kézi 
kérgesítéséhez, felületének megerősítéséhez 
használható speciális anyag. 
 
Polimer kötőanyag és különleges adalékanyagok 
keveréke. 
 
Vízbázisú termék, amely nem tartalmaz illékony 
szerves oldószereket. 
 
Használati utasítás 
 
Használat előtt a ragasztót alaposan keverje meg kézzel vagy alacsony fordulatszámon 
forgó keverőszárral. Az anyagot hígítás nélkül kell használni. A DecorFlex Premix 
ragasztó felvitele ecsettel vagy szórópisztollyal történik. A DecorFlex Premix 
ragasztóval bekent még nedves felületre szórjon egy szitából 0,2-0,4 mm 
szemcseméretű száraz kvarchomokot. Száradás után söpörje le a fel nem ragadt 
homokot. 
Az időtálló, erős felület kialakításához a műveletet 3-5 alkalommal célszerű 
megismételni. 
A munkálatok befejezése után a szerszámokat azonnal tisztítsa meg csapvízzel. 
 
Tárolás 
 
Eredeti csomagolásban a termék a gyártástól számított 12 hónapig megőrzi 
tulajdonságait. Lezárt, gyári csomagolásban, 10 és 40 °C közötti hőmérsékleten 
tartható. Óvni kell a fagytól és az erős napsugárzástól. Nem gyúlékony. 
 
Biztonság 
 
S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet. 
S20 Használat közben enni, inni nem szabad. 
S24 A bőrrel való érintkezés kerülendő. 
S25 Kerülni kell a szembe jutást. 
S26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni. 
S27 A szennyezett ruhát azonnal le kell venni. 
S28 Ha az anyag a bőrre kerül, szappannal és bő vízzel azonnal le kell mosni. 
S40 A padlót és a beszennyeződött tárgyakat tisztítószeres vízzel kell tisztítani. 
S45 Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét 

meg kell mutatni. 
S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, a csomagolást és a címkét az 

orvosnak meg kell mutatni. 
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• A DecorFlex Premix ragasztóval kvarchomokból készített bevonat ellenállóvá 
teszi a polisztirolhabból készült épületdíszeket. 

• A DecorFlex bevonat rugalmas marad, így sikeresen megbirkózik az időjárás-
változás okozta igénybevétel káros hatásaival. 

• A DecorFlex bevonat erős, kemény felületet képez, így ellenáll a mechanikai 
sérüléseknek, vandalizmusnak. 

• A DecorFlex Premix bármilyen formájú alakzatra felvihető. 
• A DecorFlex felület jól festhető, esztétikus megjelenést biztosít. 

 
 
 

A szépség a részletekben rejlik. Egy kültéri stukkó, egy háromdimenziós 
ablakdísz, kültéri díszlécek, párkánylécek vagy kváderkövek az épület sarkain - 

mind-mind szebbé és otthonosabbá teszik a házat. 
 
A polisztirol habanyagból készült modern épületdekorációkat a hosszú élettartam, 
a mechanikai ellenállóság, az időjárásállóság érdekében csak különleges 
felületvédelemmel ellátva érdemes alkalmazni. 
 
A DecorFlex komplex felületvédelmi rendszer használatával rendkívül flexibilis, 
ugyanakkor igen erős és tetszetős védőbevonattal láthatja el az EPS vagy XPS 
habból gyártott feliratokat, díszléceket, stukkókat, stb.  
A rendszer a rugalmas és hajlítható kvarchomok alapú műgyanta bevonóanyag 
mellett tartalmaz tömítőanyagot, ragasztót, felületjavító anyagokat és a 
rendszerhez illesztett tartós kültéri diszperziós festéket is. 
 
Részletes ismertető: www.nagyformatumu.hu/decorflex 
 


