
R 726
Бързовтвърдяваща смола
Специална бързовтвърдяваща смола за запълване на пукнатини и фуги в замазки

Свойства

•втвърдява се много бързо

•с изключително висока сила на сцепление

•за фиксиране на метални елементи и летви

•лесно се подготвя и нанася

Област на приложение
Специална 2-компонентна бързовтвърдяваща смола 
за запълване на пукнатини и фуги в замазки. За фини 
пукнатини и тесни фуги да се използва Thomsit R 727.

Подготовка на основата
Основата трябва да е суха, без структурни дефекти, 
прах, остатъци от препарати за повърхностна 
обработка или замърсявания, които биха навредили 
на качеството на залепване. Малките пукнатини да 
се разширят (напр. с дисков шлайф). В зависимост от 
приложението, вътре да се положат металните пирони 
или скоби. 

Употреба
Thomsit R 726 се доставя в 2-компонентна форма. 
Компонент А е в металния контейнер, а компонент В – в 
тубата. Изстискайте изцяло съдържанието на тубата в 
контейнера и разбърквайте старателно в продължение 
на 1 минута. Излейте Thomsit R 726 в пукнатината/
фугата и загладете повърхността. За да подобрите 
сцеплението със следващия слой нивелиращ разтвор, 
поръсете с фин пясък (0,3 - 0,7 мм). При фиксиране 
на метални елементи и летви, нанесете отдолу R 726 с 
обикновена мистрия, поставете елемента и фиксирайте 
до окончателното изсъхване на смолата. Thomsit R 726 
да се полага при съблюдаване на минималните 
необходими условия и практическите указания, описани 
в съответните стандарти: DIN / европейски стандарти: 
BS CP 8203 & 5325; 1996, BS CP 8201, DIN 18 365. 









Внимание
Компонент А (смола)
Xn = Вреден, съдържа стирен. Запалим. Вреден при 
вдишване. Дразни очите и кожата.
Компонент В (втвърдител)
О = Корозивен, Xn = Вреден, съдържа дибензоилпероксид. 
Дразни очите. Може да предизвика чувствителност на 
кожата. При контакт с очите да се изплакнат обилно 
с вода и да се потърси консултация с лекар. При 
необходимост да се използват подходящи лични 
предпазни средства, например ръкавици и защитни 
очила. За повече информация се консултирайте с 
информационния лист за безопасност.
Продуктът да не се изхвърля директно в канализацията. 
Излишният материал да се съхранява за употреба на 
по-късен етап или, ако срокът на съхранение е изтекъл, 
двата компонента да се смесят и да се депонират в 
съответствие с местните разпоредби. Празните опаковки 
се третират в съответствие с местните разпоредби, а 
когато е възможно, се предават за рециклиране.
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Забележка: Настоящото издание на техническите данни отменя всички предишни.

Препоръки
Информацията, която съдържа този технически лист, 
е обща и не се отнася до конкретна основа, обект или 
продуктова система. Данните се базират на нашите 
познания към настоящия момент и резултатите от 
многобройните и внимателни тестове. Разнообразието 
от условия и методи на работа ще има влияние върху 
приложението на продукта на практика. Оптималните 
резултати при работа с продукта зависят също от 
професионалната подготовка на потребителя, както 
и от спазването на добрата търговска практика, 
съответните стандарти и указания за полагането. Всички 
тези фактори са извън нашия контрол.
Това издание на техническия лист отменя всички 
предишни.

Забележка
Всички данни и указания, посочени в този лист, са 
определени при температура +23°С и относителна 
влажност на въздуха 55%.

Съхранение
12 месеца при нормални условия.

Опаковки
12 x 1 кг комбинирана опаковка.
5 кг комбинирана опаковка.

Технически данни
Цвят: Компонент А - бежов. 
 Компонент В – бял.
Вискозитет: Компонент А и компонент В – 
 пастообразни.
Специфично тегло: Компонент А - 1,9 kg/l 
 Компонент В - 1,2 kg/l
Съотношение на смесване: Компонент А - 100 теглови  
 единици. 
 Компонент В - 2 теглови  
 единици.
Време на работа: 10 - 15 минути
Относителен разход: в зависимост от конкретната 
- за пукнатини и фуги употреба
- за закрепване на метални 
елементи и дъски 80 - 100 g/m
Може да се покрива с 
нивелираща замазка след: мин. 1 час
Време на втвърдяване: мин. 12 часа
Температурна устойчивост при 
транспортиране и съхранение: -20º°C до +50º°C
Температурна устойчивост  
след втвърдяване: макс. +50°ºC
 (подходящо за употреба над 
 подово отопление)
Водоустойчивост: водоустойчив след 
 втвърдяване


