Ágyazóhabarcs
ágyazóhabarcs
Cikkszám: K00617091
Tulajdonságok:
• természetes kőburkolatokhoz
• műkő és beton lapokhoz
• pinceburkoló téglákhoz és kerámialapokhoz
Elônyök:
• kül- és beltérben
• vastagágyazatú habarcs
• könnyű, gyors kivitelezés

Alkalmazási terület:
Új és régi lakóépületek, középületek, ipari objektumok
járófelületeinek borítására szolgáló kerámia, műkő,
természetes alapanyagú burkolatok vastagágyas
fektetésére alkalmas. Kül- és beltéri használatra
egyaránt alkalmas.
A dilatáció felett nem lehet burkolat, fugakitöltés helyett
itt dilatációs profilt vagy rugalmas tömítőanyagot
(Homlokzati- és naturkőszilikon) kell alkalmazni.
Kiemelt alkalmazások:
• természetes és műkövek, betonlapok
vastagágyazására
• pinceburkoló téglák és kerámialapok
vastagágyazására

ágyazóhabarcs
ágyazóhabarcs

A Lasselsberger-Knauf ágyazóhabarcs gyárilag
előkészített száraz porkeverék, melyet az építkezés
helyszínén, közvetlenül a felhasználás előtt kell
vízzel összekeverni ahhoz, hogy ágyazásra kész
anyagot kapjunk. Kötőanyaga cement, ásványi
töltőanyagot és tulajdonságjavító adalékokat tartalmaz.

alkalmazások:
• természetes és műkövek, betonlapok
vastagágyazására,
• pinceburkoló téglák és kerámialapok
vastagágyazására

Figyelmeztetés:

Szerszámok: aluléc, kőműveskanál
A vastag ágyazat lehetővé teszi a nem teljesen
egyforma vastagságú burkolólapok, természetes
kövek síkba fektetését.

Követelmények az alapfelülettel szemben,
az ágyazást megelőző műveletek: Az alapfelület
legyen megfelelő szilárdságú, száraz, tiszta, por- és
szennyeződésmentes. A burkolatok hátoldalán található
szennyeződéseket is távolítsuk el!

A burkolat elhelyezése előtt az előre előkészített,
tömörített ágyat cementtejjel locsoljuk meg.

ÁGYAZÓHABARCS bedolgozási idôterve:

3-5 perc

Egyszerre 20 percen belül burkolható felületet
készítsünk elő!
A habarcsot kötésidő alatt fagy nem érheti.
A burkolt felületek fugázását csak az ágyazóhabarcs
megkeményedése után szabad elvégezni.
A kötés során utókezelés szükséges.

Feldolgozás: A földnedves Ágyazóhabarcs felhordása
hagyományos burkolószerszámokkal történik, a rétegvastagság 2-3 cm lehet. A beállított szintre húzzuk és
tömörítjük az anyagot, majd cementtejjel megöntözzük.
Az előkészített habarcságyba fektetjük a burkolatokat.

Feldolgozás:

Várakozás a felület
elôkészítése után Anyagkeverés

Fontos tudnivalók:

Aljzatelőkészítés: Az Ágyazóhabarcs felhordását
megelőzően a felületet kellősíteni kell, erre
a Lasselsberger-Knauf Kontakt ZE tapadóhíd megfelelő.

Mûveleti idô: 30 perc
Bedolgozhatósági idô*

Száradás**: 1 hét/cm

max. 2 óra
védelem: kb. 1 nap
kb. 1 nap
kb. 1 hét

járható

kb. 1 hét

* a bekeveréstől számítva, ** a felhordástól számítva
Mûveleti idô: az anyag a felhordás helyén kb. ennyi ideig dolgozható el. (pl. ragasztó a bôrösödésig)
Bedolgozhatósági idô: Az anyag a bekeverés befejezésétôl kb. ennyi ideig használható fel (átkeverés
szükséges lehet)

terhelhetô
fugázható

Az egyenletes, esztétikus burkolatkiosztást
fugakeresztek használatával biztosítjuk.

A műszaki adatlapon szereplő adatok,
felhasználási javaslatok és útmutatók csak
a megadott körülmények esetén érvényesek.
Amennyiben a munkakörülmények eltérőek, illetve
az anyag felhasználása a megadottól különböző
területen történik, az alkalmazás előtt próbákat kell
végezni és/vagy szakvéleményt készíttetni.

MÛSZAKI ADATOK:
max. szemcseméret: 2 mm

Kapcsolódó termékek:
Az időtálló burkolatok kivitelezéséhez az alapfelülethez,
ragasztáshoz és réskitöltéshez is minőségi anyagok
használata szükséges.

nyomószilárdság:

>10 N/mm2

hajlítószilárdság:

>2 N/mm2

bekeverés:
(keverővíz)

1 kg szárazhabarcshoz
kb. 0,125 liter víz szükséges.
(40 kg (1 zsák) szárazhabarcshoz
kb. 5 liter víz szükséges)

keverési idő:

3-5 perc

bedolgozási idő:

2 óra

műveleti idő:

30 perc
(az alapfelület és a környezet hőmérsékletétől
függően)

bedolgozási
hőmérséklet:

Anyag, levegő és alapfelület hőmérséklet +5˚C és
+25˚C között, huzatmentes, árnyékos helyen.

járható:

kb. 1 nap múlva
(nedvszívó alapfelületek és kerámialapok esetén)
kb. 2 nap múlva
(nem ill. gyengén nedvszívó lapok esetén)

fugázható:

kb. 1 hét múlva
(+23°C és 50% relatív páratartalom esetén)

terhelhető:

kb. 1 hét múlva
(+23°C és 50% relatív páratartalom esetén)

csomagolás:

40 kg-os zsákban

tárolás:

12 hónapig, száraz, fedett helyen, bontatlan,
eredeti csomagolásban.

kötőanyag:

cement, műanyag diszperzió

Kapcsolódó kiadványaink:

cikkszám:

K00617091

EINECS:

266-043-4

Részletesebb információt, segítséget a ragasztók,
szilikonok és egyéb termékek kiválasztásához
a www.lb-knauf.hu oldalon vagy műszaki
kiadványainkban talál.

Biztonsági előírások:

Ajánlott termékek:

Fugázók: fugázó iszap
Esztrichek: Estrich ZE12, Estrich ZE20, Estrich ZE 30,
Estrich Rapid, Estrich FE 50 Largo

A termék cementet tartalmaz, az ezzel kapcsolatos részletes
információk a termék biztonsági adatlapján megtalálhatók.

8210 Veszprém, Házgyári út 9. Pf. 1723,
e-mail: vevoszolgalat@lb-knauf.hu, www.lb-knauf.hu
Zöld szám: 06 80 949 501

