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Mycoflex 4151 
Egykomponensű univerzális alapozó fugatömítő anyagokhoz 
Terméktulajdonságok 
• Egykomponensű, poliuretán bázisú univerzális alapozó  
 
Alkalmazási területek 

 
Feldolgozás  
 

Kivitelezés 
Mycoflex 4151 egy felhasználásra kész alapozó 
fugatömítő anyagokhoz Zentrifix F92 aljzatokon 
illetve a Mycoflex 4000 BIK számára. Felhordása 
ecsettel történik. A felületnek keménynek, 
száraznak, tisztának, portól, olajtól és zsírtól 
mentesnek kell lennie. Az alapozó anyaggal teljes 
felületen telíteni kell a fugák széleit. Célszerű a 
fugák széleit ragasztószalaggal leragasztani, és a 
szalagot eltávolítani rögtön a fugakitöltés után. Az 
alapozó anyagszükséglete a kitöltendő fuga 
mélységétől függ.  

 

A várakozási idő az alapozás és a fugatömítő anyag 
felhordása között legalább 1 óra és legfeljebb 6 óra 
20 ºC-nál.  
Hosszabb várakozási időnél egy újabb alapozás 
szükséges. 10 ºC alatti hőmérsékletnél a kiszellőzés 
ideje 2 órára megduplázódik.  
 
Biztonsági utasítások 
A Mycoflex 4151alapozóval, illetve a fugatömítő 
anyaggal végzett munkák során a biztonság-
technikai adatlapokban található biztonsági előírá-
sokat figyelembe kell venni. 

 

• Felhasználásra kész alapozó fugatömítő anyagokhoz Zentrifix F92 aljzatokon illetve a Mycoflex 4000 
BIK számára 

•  REACh szerinti kitettségi forgatókönyvek: vízzel való érintkezés, inhaláció periodikus, feldolgozás 



Megjegyzés: 
Az ebben az ismertetőben szereplő adatok a tapasztalatunkat és legjobb tudásunkat tükrözik, de kötelezettség nélkül. Azokat egyeztetni kell a mindenkori építkezéssel, 
alkalmazási céllal és különösen a helyi igénybevételekkel. Ezt feltételezve az adatok helyességéért az értékesítési és szállítási feltételek keretében vállalunk felelősséget. A 
munkatársaink által adott, a termékismertetőktől eltérő ajánlások számunkra csak akkor kötelezőek, ha írásban megerősítik. 
 
Kiadás 01/06. Ez a kiadvány a 06/00 kiadvány utánnyomása, apró műszakilag jelentéktelen javításokkal.  
Műszakilag átdolgozott új kiadás esetén ez a kiadás érvényét veszti 

 
MC-Bauchemie Kft. H-1117 Budapest, Hengermalom u. 47/A Tel.: (36-1) 481-3840, Fax: (36-1) 481-3845 

info@mc-bauchemie.hu  www.mc-bauchemie.hu 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 Mycoflex 4151 termékjellemzők 
 Szín Sárgásan transzparens 
 

 Tárolás Hűvös (+20 °C alatt) és száraz helyen zárt eredeti csomagolásban 
kb. 12 hónapig tárolható. Fagytól védeni kell! Ugyanez vonatkozik a 
szállításra is. 

 Hulladék-ártalmatlanítás Kérjük a környezet érdekében az edényekből az anyagokat 
maradéktalanul kiüríteni. Vegyék figyelembe ehhez a 
"Hulladékártalmatlanítás" információs adatlapunkat, melyet kérésre 
szívesen megküldünk. 

 

Biztonsági utasítások 
Kérjük, vegye figyelembe a biztonságtechnikai adatlapon feltüntetett biztonsági előírásokat! 
 

 Mycoflex 4151 műszaki tulajdonságok 
 Tulajdonság Egység Érték Megjegyzés 
 Bázis   Poliuretán, nedvességre köt 
 Sűrűség g/cm3 1,02 - 
 Viszkozitás mPa·s 125 23°C és 50% rel.. páratartalom esetén 
 Szilárdanyag tartalom % 65  
 Kötésidő óra 24 - 48 Hőmérséklettől és tárolástól függ 
 Feldolgozási hőmérséklet ° C  ≥ 5°C; ≤ 50 Levegő- és aljzathőmérséklet 

 Várakozási idő a fugatömítésig óra 1 - 8  

Szállítás 1,0 literes doboz, 3 db kartononként 

EU-szabályozás 2004/42                      RL2004/42/EG All/h (750/750 g/l) max 372 g/l VOC


