Speciális habarcsok és anyagok
Klinker habarcs
trasszal

Szürke, hidraulikus habarcs eredeti rajnai trasszal az ÖNORM EN
998-2, M 5 szerint, klinkertéglák, belőlük készült látszó falazatok,
oszlopok stb. egyszerre történő falazásához és fugázásához.

KlinkerMörtel Trass
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Tanúsítvány:
Műszaki Egyetem, Graz: TFVA szerinti folyamatos felügyelet
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Speciális habarcsok és anyagok
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Trassz

szemcseméret 0-2 mm
kézzel és géppel is bedolgozható
kül- és beltérre
extra színek megrendelhetők

AT Ó T E R

Keverővíz:
kb. 7,0 l/zsák
Anyagszükséglet:
kb. 40 kg/m2
12 cm falvastagság esetén

Trassz
mészkőhabarcs
TrassKalkMörtel

Kiszerelés

Raklap

Nettó ár

50514

Zsák: 25 kg

1050 kg

162 Ft/kg

Hidraulikus, száraz javítóhabarcs trasszal. Az ÖNORM EN 998-1, GP,
CSII WO alapján vakolóanyag, az ÖNORM EN 998-2 M 3 alapján
falazóanyag. Javító anyagként kifejezetten ajánljuk régi épületek felújításához.
• szemcseméret 0-2 mm
• kézzel és géppel is bedolgozható
• kül- és beltérre
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TKM 887

Rend. sz.
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Keverővíz:
kb. 6,5 l/zsák
Anyagszükséglet:
kb. 17 l friss habarcs
1 zsák tartalmából

Rend. sz.

Kiszerelés

Raklap

Nettó ár

50022

Zsák: 25 kg

1050 kg

217 Ft/kg

Gyorshabarcs

Hidraulikusan, gyorsan, 5 perc alatt kőkeményre megszilárduló habarcs, ellenáll a korróziónak, nem reped meg.

SchnellFestMörtel

• bedolgozási idő kb. 5 perc
• kül- és beltérre

Keverővíz:
kb. 6,75 l/zsák
Anyagszükséglet:
1 egység vízhez 3 egység SFM

120

Építőanyag

Az árak az ÁFA összegét
nem tartalmazzák!

Rend. sz.

Kiszerelés

Raklap

Nettó ár

50049

Zsák: 25 kg

600 kg

284 Ft/kg

Speciális habarcsok és anyagok
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Schnellmontagemörtel

örn yezetk

Cement alapú, nagyon gyorsan szilárduló montázshabarcs. Már
nagyon rövid idő elteltével nagyfokú felszakítóerő és nyomószilárdság
érhető el vele. Erkélyekre és lépcsőkhöz. Vaskapuk, garázsajtók, cölöpök
és különféle műszaki szerkezetek rögzítéséhez.
•
•
•
•
•
•
•

kül- és beltérre
vízszigetelő
rozsdásodásgátló
rendkívül szilárd
nem képződik repedés
2 perc alatt köt
krómszegény az 1907/2006/EK szerint

Speciális habarcsok és anyagok

Racofix® 2000
Gyorsjavító

Tanúsítvány
Anyagvizsgáló és Kutatóintézet Berlin:
– „A betonvasra nincs korrodáló hatása”
Engedély:
– GEV alapján EMICODE: EC1PLUS R nagyon környezetkímélőPLUS

Anyagszükséglet:
1 egység vízhez 3 egység
Racofix® 2000 ill.
felhasználás módjától függően

740

Kiszerelés

Raklap

Nettó ár

Vödör: 5 kg

360 kg

936 Ft/kg

Schnellmontagemörtel
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Cement alapú, nagyon gyorsan szilárduló montázshabarcs rögzítő
szerkezetek, szaniterek, fogasok és dübelek azonnali szereléséhez.
Szélkövek fektetésénél gyorsító adalékként alkalmazható.

Nag

Racofix® 8700
Gyorsjavító

örn y ezetk

Anyagszükséglet:
1 egység vízhez 3 egység
Racofix® 8700 ill.
felhasználás módjától függően

ÚJ

Rend. sz.

Sopro gyorscement
Sopro BlitzZement

kül- és beltérre
vízszigetelő
rozsdásodásgátló
rendkívül szilárd
3-5 perc alatt köt
a DIN 4102-1 alapján nem éghető
krómszegény az 1907/2006/EK szerint

Tanúsítvány
Anyagkutató- és Vizsgálati Intézet Berlin:
– a betonvasra nincs korrodáló hatása
Engedély:
– GEV alapján EMICODE: EC1PLUS R nagyon környezetkímélőPLUS

Rend. sz.
741

Kiszerelés

Raklap

Nettó ár

Vödör: 15 kg

495 kg

507 Ft/kg

Vödör: 5 kg

360 kg

552 Ft/kg

Cement alapú, kloridmentes, nagyon gyorsan megkötő szerelőhabarcs, mely rövid idő elteltével kiemelkedő hajlító- és nyomószilárdsággal rendelkezik. Krómszegény az 1907/2006/EK szerint.
•
•
•
•
•

rendkívül gyorsan megszilárdul
rozsdásodásgátló
rendkívül szilárd
nem keletkeznek repedések
víztaszító

Rend. sz.
350058

Kiszerelés

Raklap

Nettó ár

Vödör: 15 kg

495 kg

390 Ft/kg
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Speciális habarcsok és anyagok
Racofix® WSM
Vízbetöréstgátló
anyag
WasserStoppMörtel

Speciális habarcsok és anyagok

WSM 680

Anyagszükséglet:
1,8 kg WSM 1 l űrtartalmú üreg
kitöltésére

Racofix® Vízstopp
Racofix® WaterBlock
Hybrid-Abdichtung 1-K

WB 588

Cement alapú, műanyagnemesítésű gyors tömítőhabarcs csőtörések és
vízbetörések eltömítéséhez pl. pincékben. Kifejezetten jól használható
nyomás alatt álló vízbetörésekhez. Vízzel keverve a WSM egy plasztikus,
tixotróp, könnyen eldolgozható tömítőhabarcsot képez.
Különösen alkalmas fúrt lyukak szigetelésére Sopro Verkieselung
használata után.
•
•
•
•
•
•
•

másodpercek alatt eltömíti a vízbetöréseket
rendkívül vízzáró
90 másodpercen belül megszilárdul
kiváló víztaszító képesség
kloridmentes
korróziót okozó anyagoktól mentes
krómszegény az 1907/2006/EK szerint

Rend. sz.
680

Raklap

Nettó ár

Vödör: 5 kg

225 kg

1 571 Ft/kg

Egykomponensű, rendkívül flexibilis oldószermentes és felhasználásra kész univerzális, polimer bázisú szigetelőanyag a ház körül
felmerülő különféle alkalmazási területekhez. Renováláshoz, felújításhoz kül- és belterületen, hibák kijavítására, ablak- és ajtókeretek
szigetelésére, a tetőn lévő átfedésekhez, áttörésekhez valamint
ereszcsatornák javítására.
Alkalmazható számos alapfelülethez, pl.: beton, fa, kő, fém, homokkal
beszórt tetőkartonok, sokféle műanyag vagy stiropor.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

felhasználásra kész
rendkívül flexibilis
gyorsan kiszárad
már 2 óra elteltével esőálló
kül- és beltérre
átfesthető
UV-álló
nedves felületekre is alkalmazható
páraáteresztő

Rend. sz.

Anyagszükséglet:
kb. 1,4 kg/mm/m2

Kiszerelés

Kiszerelés

Raklap

Nettó ár

588- 03

Doboz: 3 kg

732 kg

5 103 Ft/kg

588- 01

Doboz: 1 kg

684 kg

5 579 Ft/kg

588- 71

Tubus: 438 g

648 kg

2 700 Ft/db

Racofix® WaterBlock alkalmazási területei

Tetőcserepek szigetelése és javítása

Kémények szigetelése és lezárása

Ereszcsatornák szigetelése és javítása

Tetőn átfedések szigetelése és lezárása

Ablakkeretek szigetelése

Repedések és hibák javítása
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Építőanyag

Az árak az ÁFA összegét
nem tartalmazzák!

Speciális habarcsok és anyagok
Furatkitöltő iszap
BohrLochschlämme

BLS 689

Nedvesség elleni vízszintes záróréteg Sopro Verkieselung-gal.
Alkalmazható az aljzaton lévő üregekhez és hasadékokhoz. Ezen kívül
felhasználható Sopro Verkieselung kapilláriszáró anyag reakciós katalizátoraként valamint furatok kitöltéséhez. Minden téglából, betonból,
kőből készült ásványi alapú építményhez valamint sziklaalapzathoz is.

Anyagszükséglet:
kb. 1,0 kg/l üregenként

Rend. sz.

Kapilláris kitöltő

Speciális szilikátokat és hidrofobizáló összetevőket tartalmazó, oldószermentes, egykomponensű kapilláris kitöltő koncentrátum. A lyukfúrásos
eljárás során utólag bevitt kapilláris kitöltő és hidrofobizáló anyag horizontális vízzáró réteget képez és megakadályozza, hogy a fal nedvesedjen. Felhasználható impregnálás során nedvszívó építőanyagok felületének
kezelésére, valamint az aljazat alapozására vakolás vagy következő rétegek
felvitele előtt. Nedvesedő falakat tartósan szárazon tartja.

Verkieselung

VK 690

689

•
•
•
•
•
•

Kiszerelés

Raklap

Nettó ár

Karton 30 kg (6 x 5 kg zacskó)

450 kg

379 Ft/kg

bel- és kültérre
vizesedés ellen
só képződése ellen
fal nedvesedése ellen
alapozóként következő rétegek alá
fixálja az elhomokosodó vakolatot

Anyagszükséglet:
kb. 2,5 kg/fm a felület szívóképességétől függően, 10 cm falszélességnél

Rend. sz.

Kapilláris kiöntő
tölcsér

Kiöntő tölcsér a Sopro kapilláris kitöltő anyagához. Az utólag is használható kapilláris kitöltő és hidrofobizáló anyag horizontális vízzáró réteget képez és megakadályozza, hogy a fal nedvesedjen.
Az anyag felvitelével hosszútávon szárazon tarthatóak a pincékben,
mélygarázsokban, víztárolókban, csatornarendszerekben lévő falak. Használható beton-, kő- és sziklafalakhoz. Megtartja az eredeti építőanyag
jellegét, rögzíti azt, és védi a kivirágzástól, penészképződéstől.

Verkieselungstrichter

VKT 020

690

•
•
•
•
Anyagszükséglet:
kb. 7-24 tölcsér 1 fm falhoz a
falvastagságtól függően

Esztrich dilataciós
dübel
EstrichDehnDübel

EDD 152

Kiszerelés

Raklap

Nettó ár

Kanna: 30 kg

480 kg

2 139 Ft/kg

Kanna: 10 kg

600 kg

2 218 Ft/kg

bel- és kültérre
vizesedés ellen
só képződése ellen
fal nedvesedése ellen

Rend. sz.
020

Kiszerelés

Karton

Nettó ár

Karton: 20 db tölcsér

20 db

1 929 Ft/db

Acéllal erősített, műanyag burkolatú, flexibilis speciális dübel.
Esztrichek és dilatációs fugák utólagos összedolgozására.
Beépíthető friss esztrichbe mint magasság jelölő vagy csatlakoztató
dübelezés.
• bel- és kültérre
• ásványi esztrich számos fajtájához
• nem befolyásolja az esztrich tágulását illetve zsugorodását

Rend. sz.
152

Kiszerelés

Karton

Nettó ár

Karton: 10 db

10 db

2 006 Ft/db

Szállítás és tárolás alatt
fagytól védeni kell.
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• kül- és beltérre
• Sopro Verkieselung-gal a feltörekvő nedvesség, a sókivirágzás és a
nedves falazatok ellen

