Habarcs és esztrich adalék
Rapidur® EB 5
Esztrichgyorsító
EstrichBeschleuniger

Aktív porkoncentrátum 32,5 vagy 42,5 szilárdsági osztályú portlandcement (CEM I), portland kohócement (CEM II) ill. portland mészkőcement
(CEM II) kötésgyorsítására és gyorsan burkolható gyorsesztrichek készítéséhez.

Habarcs és esztrich adalék

• burkolható: kb. 3-5 nap elteltével, amennyiben csempeburkolatot fektetnek
• beltéri és kültéri használatra
• bedolgozhatósági idő: kb. 45 perc
• járható 6–10 óra elteltével
• fűtőesztrichekhez is
• nagyon gazdaságos
• egyszerűen bedolgozható
Anyagszükséglet:
25 kg-os portlandcement zsákhoz
1 db 1,25 kg-os PE zsák

Plasztifikáló
EstrichPlastifizierer

EPZ 764

Rend. sz.
647

Kiszerelés

Raklap

Nettó ár

Doboz 10 kg (8 db 1,25 kg PE zsák)

480 kg

3 572 Ft/kg

Erősen plasztifikáló, magas koncentrátumú speciális anyag építkezéseken kevert esztrichek előállításához (úszóesztrichek, kötőesztrichek, ipari esztrichek). Fűtött esztrichekhez is felhasználható.
•
•
•
•
•

megkönnyíti a lehúzást, ledörzsölést és a simítást
javítja a vízmegtartó képességet
javítja a nyomó- és hajlítószilárdságot
kül- és beltérre
kloridmentes

Anyagszükséglet:
120 ml-es tubushoz 200 l víz

Rend. sz.

Esztrich késleltető

Folyékony habarcs és esztrich adalék a nyitott idő meghosszabbítására és az anyagok meghúzásának késleltetésére. Ideálisan alkalmazható építkezéseken nagy felületek előállítására valamint a
beépítési hézagok áthidalására. Különösen ajánljuk meleg időben
hosszú kiszállítási időt igénylő mixer esztrichekhez.

EstrichVerZögerer

EVZ 634

764

•
•
•
•

Anyagszükséglet:
0,2-0,8% (max. 1,2%) a cement
súlyának ill. 50 -200 ml/25 kg
cement (max. 300 ml/25 kg cement)

Mischöl
MÖ 772

Kiszerelés
Tubus: 120 ml

Karton

Nettó ár

50 db

2 430 Ft/kg

a késleltetési időt adagolással állíthatjuk be
megnyújtja az esztrich végleges megszilárdulásának idejét
kül- és beltérre
kloridmentes

Rend. sz.
634

Kiszerelés

Raklap

Kanna: 25 kg

Nettó ár
786 Ft/kg

Hordó 1000 kg
600 kg

976 Ft/kg

Kloridmentes, levegőpórus-létrehozó anyag építkezéseken kevert,
plasztikus, könnyen eldolgozható habarcsok, betonok és esztrichek előállításához.
A fagyállóság növeléséhez és a vízáteresztés csökkentéséhez. Kül- és
beltérre.
• javítja a bedolgozhatóságot
• csökkenti a vízmennyiség-szükségletet
• csökkenti a nedvszívóképességet
• növeli az időjárásállóságot

Rend. sz.

Anyagszükséglet:
50 -125 ml 50 kg cementhez
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Építőanyag

Az árak az ÁFA összegét
nem tartalmazzák!

772

Kiszerelés

Raklap

Nettó ár

Kanna: 10 l

636 kg

1 571 Ft/l

Kanna: 5 l

477 kg

1 794 Ft/l

Szállítás és tárolás alatt
fagytól védeni kell.

Habarcs és esztrich adalék

Schalöl

BSO 762

Anyagszükséglet:
kb. 20-40 ml/m2 (átlagérték)a héjazat
állapotától és fajtájától illetve a felhordás módjától függően

Habarcsfagyásgátló
Mörtel-Frostschutz

MFS 761

Anyagszükséglet:
a cement súlyának 1-2%-a, ill.
250-500 g/25 kg zsák cement

Szigetelő
adalékszer
Dichtungsmittel

DM 763

Oldószermentes betonelválasztó rétegképző anyag szívóképes, nem
szívóképes és sima zsaluzathoz, látszótbeton, sima és felületi textúrával
rendelkező fal- és mennyezetelemek készítésére.
• sima és elszíneződésmentes betonfelületet eredményez
• tiszta zsalufelület érhető el az alkalmazásával
• rozsda- és penészgátló adalékanyagánál fogva acél-, illetve
fazsaluzathoz használható
• szórható

Rend. sz.
762

Szállítás és tárolás alatt
fagytól védeni kell.

Raklap

Nettó ár

528 kg

1 744 Ft/kg

Kloridmentes, folyékony habarcsadalék a keverővíz fagypontjának
leszállításához és habarcsok és vakolatok hidrációjának meggyorsításához. Lehetővé teszi az építkezéseken kevert cementalapú habarcsok
beépítését -10°C-ig. Minden norma szerinti cementtípushoz alkalmazható. A Mörtel-Frostschutz a megadott koncentrációban keverhető a vízhez.
•
•
•
•
•

leszállítja a víz fagyáspontját
meggyorsítja a hidrációt
megkönnyíti az eldolgozást, plasztifikálóan hat
javítja a szigetelésre való hajlandóságot
csökkenti az anyag vízmennyiség-igényét 7-9%-kal

Rend. sz.
761

Kiszerelés

Raklap

Nettó ár

Kanna: 6 kg

768 kg

1 427 Ft/kg

A Sopro Dischtungsmittel adalékszer folyékony halmazállapotú, kloridmentes. Növeli a helyszínen kevert cement és mészcement habarcs
valamint a vakolat záróképességét és egyidejűleg javítja a bedolgozási
jellemzőket. Fokozza a habarcs ellenállóképességét a vele szemben meg
nyilvánuló vízhatással szemben.
• csökkenti a bekeveréshez szükséges vízmennyiséget
• csökkenti a felület sókivirágzási hajlamát
• fokozza a fagyás-olvadás váltakozó hatásával szembeni
ellenállóképességet
• növeli az időjárásállóságot
• a páraáteresztő képességet nem befolyásolja, ezért a falazat
lélegzése érintetlen marad
• csökkenti a bekevert habarcsban az alkotórészek
elkülönülési hajlamát

Rend. sz.

Anyagszükséglet:
a cement ill. cement töltősúlyának
0,5-1%-a

Kiszerelés
Kanna: 10 l

763

Kiszerelés

Raklap

Nettó ár

Kanna: 10 kg

600 kg

1 427 Ft/kg

Kanna: 5 kg

450 kg

1 571 Ft/kg

Flakon: 1 kg (12 db/karton)

480 kg

2 290 Ft/kg
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Habarcs és esztrich adalék

Zsalu-leválasztó
olaj

