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Termék  Oldószermentes bevonóanyag. Elválasztó rögzítőfelület a további rétegek 
számára. Bel- és kültéri használatra a kritikus aljzatok megszilárdításához. 
Alkáliálló, diffúziós és időjárásálló. Betonfelületek előkészítésére 
gipszanyagok, pl. gipszvakolat, habarcs vagy akár önterülő gipszes 
aljzatkiegyenlítő felhordása előtt.  
 

Tulajdonságok   Oldószer- és nehézfémmentes 
 Nagyon kis mértékű kvarchomok-ülepedés 
 Víztaszító, diffúziós, alkáliálló 
 Megerősítés – megszilárdítja a sérült és nem összetartó felületeket 
 Kötés – javítja az egyes anyagrétegek tapadóképességét 
 

Alkalmazás  - Megerősítőbevonat régi és új betonaljzatokra, pl. polírozott betonra, 
vasbetonra, előre gyártott betonelemekre stb. Falon, padlón és 
mennyezeten egyaránt alkalmazható.  

- Betonfelületek előkészítésére gipszanyagok, pl. gipszvakolat, habarcs 
vagy akár önterülő gipszes aljzatkiegyenlítő felhordása előtt. 

 
Kiszerelés  5 kg-os vödör 

Szín  kék 
   

Műszaki adatok      
Bázis  – vizes akril diszperzióban diszpergált pigmentek és töltőanyagok 

keveréke, adalékanyagok hozzáadásával 
Konzisztencia  – folyékony 

Térfogatsúly  kg/l kb. 1,35 ± 0,05     
pH  – 7,0  

Hígítás  – max. 5:1 (Betonkontakt : víz) 
Összetartás szakadásteszttel   MPa Elmozdulás nélkül 

≥ 1,0  
 

Páraáteresztő képesség   II. osztály ≤ Sd ≤ 50m   
Vízáthatolási sebesség folyékony 

fázisban 
 – w < 0,1 kg/m

2
 * h

0,5
  

Hőállóság  °C +5 (szállításkor nem érheti fagy) 
Alkalmazási hőmérséklet  °C +5/+35  

Száradási idő  óra  10 20 °C és 65%-os rel. páratart. mellett 

Anyagszükséglet  kg/m
2
  0,2  

Minimális eltarthatóság  hónap Eredeti, bontatlan csomagolásban, 5–35 °C hőmérsékleten 
tárolva a gyártási időtől számított 24 hónap. Fagy nem érheti! 

     
Korlátozások  Fagyos vagy fagyott aljzaton, illetve +5 °C alatti hőmérsékleten nem 

alkalmazható! 
 

Aljzat  Az aljzatnak összetartónak, tisztának, száraznak, vízoldható sóktól, zsírtól 
és olajtól mentesnek kell lennie, új vakolat esetén meg kell várni az érést. 
A régi, málló bevonatokat el kell távolítani. A bekenni nem kívánt 
felületeket gondosan fedje le!  
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Felhasználás  Felhordás előtt gondosan keverje fel, és az alkalmazás során is keverje 
meg időnként! Meszelővel vagy ecsettel kell felhordani, egy rétegben. 
20 °C-os aljzat- és levegő-hőmérséklet, valamint 65%-os relatív 
páratartalom mellett. A minimális alkalmazási hőmérséklet +5 °C, a 
maximális +35 °C. Felhordáskor időnként meg kell keverni, hogy 
egyenletes maradjon az állaga. 
 

Ajánlás  Az alkalmazás megkezdése előtt a radiátorokat, ablakokat, ajtókat, 
burkolólapokat, csempét, természetes és műkövet takarja le fóliával, vagy 
óvja más módon a szennyeződés ellen. A véletlenül bekent felületeket 
azonnal mossa le vízzel. 
 

Tisztítás  Anyag: azonnal vízzel  
Kéz: szappan és víz, kézregeneráló krém. 

Biztonság  Lásd „Biztonsági adatlap 06.92b”. 
Frissítés  Frissítés dátuma: 2017. október 

2. 
Készült: 2017. október 2. 

    
A feltüntetett információk és adatok saját tapasztalatainkon, kutatásunkon és objektív vizsgálatunkon alapulnak; feltételezzük, 
hogy megbízhatóak és pontosak. Cégünk azonban nem ismerheti termékei felhasználásának összes módját, alkalmazásának 
idejét és módszerét, ezért a feltüntetett információkon túl semmilyen körülmények között nem garantálja a termék 
megfelelőségét a konkrét felhasználás és alkalmazási eljárás esetében. Minden felhasználónak saját próbával kell 
meggyőződnie a termék megfelelőségéről. További tájékoztatással műszaki osztályunk szolgálhat. 

 


