Kiöntőhabarcsok mélyépítéshez és aknafelújításhoz
Gyors habarcs
KellenMörtel schnell

kristá
l

s

m egköté

s

íz

v

Ren
d
mék
a k n szerte r o z
a f e l ú jít á s h

n
se

yo

erő

KM 743

Nagy
terhelhetőség

Anyagszükséglet:
kb. 1,8 kg szárazanyag/
friss habarcs dm3

kül- és beltérre
rendkívül gyorsan megszilárdul
nagy mechanikus nyomó-, hajlító- és húzószilárdság
zsugorodáskompenzált
kikeményedés kezdete kb. 15 perc elteltével
teljes szilárdság kb. 20 perc elteltével
járható kb. 2 óra elteltével
szemcseméret 0-0,5 mm
krómszegény az 1907/2006/EK szerint

743

Kiszerelés

Raklap

Nettó ár

Zsák: 25 kg

1000 kg

485 Ft/kg

Egykomponensű, oldószermentes, felhasználásra kész, hidegen beépíthető reaktívaszfalt. Hibák, mint pl. felfagyások, kitört részek gyors és
tartós karbantartására. Útburkolatok javítására csatornafedelek/
utcai csatorna összefolyók felújítására, járdák, parkolók, beton vagy
aszfalt ipari padlók karbantartására. Rendkívül terhelhető magas hőmérséklet mellett is. Fagy- és esőálló.

KaltAsphalt

KA 655

Kiöntőhabarcsok mélyépítéshez
és aknafelújításhoz
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Rend. sz.
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Cement alapú, állékony, gyorsan kötő, zsugorodáskompenzált javító- és
vakoló habarcs gyors munkavégzéshez magas- és mélyépítésben.
Rendkívül gyors a kikeményedési folyamat, ezért korai szilárdságát is gyorsan eléri. Csatornaépítésnél habarcsként aknagyűrűk
telepítéséhez, megemeléséhez és szereléséhez, csatorna építő kövezetek (klinker) elhelyezéséhez, fugák kitöltésére valamint a betonépítési és javítási munkálatoknál gyors, szilárd, terhelhető habarcskötések
létrehozása. Tartóoszlopok, támasztékok, teraszkorlátok reprofilozására.

Nagy
terhelhetőség

Anyagszükséglet:
kb. 25 kg/m² cm rétegenként

•
•
•
•
•
•

már 30 perc elteltével teljesen terhelhető
nagyon szilárd
felhasználásra kész
1-5 cm-es rétegvastagsághoz, egy rétegben
azonnal megindulhat a forgalom a javítás után
GISCODE BBP10

Rend. sz.
655

Kiszerelés

Raklap

Nettó ár

Vödör: 25 kg (vákuum csomagolásban)

600 kg

1 276 Ft/kg

Sopro KaltAsphalt egyszerű bedolgozása

1 A hibás rész megtisztítása

2 Sopro KaltAsphalt felhordása

3 Szétterítés

4 Nedvesítés

5 Tömörítés

6 Közvetlenül rendkívül terhelhető 30
perc elteltével
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Építőanyag

Az árak az ÁFA összegét
nem tartalmazzák!

Szállítás és tárolás alatt
fagytól védeni kell.

Kiöntőhabarcsok mélyépítéshez és aknafelújításhoz
VM S
Gyors kiöntőhabarcs
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Nagy
terhelhetőség

Cement alapú, gyorsan kötő, zsugorodáskompenzált, rendkívül
folyékony kiöntőhabarcs gyors kikeményedési folyamattal és
korai szilárdsággal. 15 cm-es kiöntési magasságig. Aknafedelek és
kiegyenlítő gyűrűk kiöntéséhez, táblák, cölöpök, oszlopok, stb. rögzítésére. Alkalmazható felújításoknál, ipari padlók, közlekedési felületek
kialakításánál, amennyiben azokat rövid időn belül át kell adni.
• kül- és beltérre
• rendkívül gyorsan megszilárdul
• szemcseméret 0-2,5 mm
• kiöntési magasság 15 cm-ig
kisebb felületeknél (pl.: aknafedelek felújítása) 20 cm-ig dúsítatlanul
• zsugorodáskompenzált
• különösen sokáig folyékony
• kikeményedés kezdete: kb. 15 perc elteltével
• megszilárdulás: kb. 30 perc elteltével
• krómszegény az 1907/2006/EK szerint

SZ-T

Anyagszükséglet:
kb. 2,1 kg szárazanyag/friss habarcs dm3

Rend. sz.

VM 4
Kiöntőhabarcs

Cement alapú, zsugorodáskompenzált, sokáig folyékony, nagy szilárdságú kiöntőhabarcs. Max.4 cm-es rétegvastagságig. Vasbeton szerkezetek oszlopainak és tartópilléreinek karbantartásánál, előfeszített hidelemekhez, beton lapokhoz,fedelekhez és felületekhez (pl.: ipari padlók).
Beton elemek fugáinak merev lezárásához.

VergussMörtel
1 – 4 cm
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VM 4 856

Keverővíz:
3,25-3,50 l/zsák
Anyagszükséglet:
kb. 2,1 kg szárazanyag/
friss habarcs dm3

VM 12
Kiöntőhabarcs
VergussMörtel
2 – 12 cm

VM 12 745

Nagy
terhelhetőség

Keverővíz:
2,60-3,00 l/zsák
Anyagszükséglet:
kb. 2,1 kg szárazanyag/
friss habarcs dm3
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Kiszerelés

Raklap

Nettó ár

Zsák: 25 kg

1000 kg

474 Ft/kg

kül- és beltérre
szemcseméret 0-2,5 mm
kiöntési magasság 4 cm-ig
zsugorodáskompenzált
különösen sokáig folyékony
kikeményedés kezdete: kb. 5 óra elteltével
megszilárdulás: kb. 5,5 óra elteltével
rendkívüli végszilárdság
krómszegény az 1907/2006/EK szerint

Rend. sz.
856

Kiszerelés

Raklap

Nettó ár

Zsák: 25 kg

1000 kg

332 Ft/kg

Cement alapú, zsugorodáskompenzált, kiemelkedően sokáig folyékony,
nagy szilárdságú kiöntőhabarcs. Variálható kiöntési magasság 2-12
cm. Acélszerkezetek, kapcsolódási pontok, oszlopok, gépek alatti alapok,
futósínek, kazán alapok, polcszerkezetek támasztékai, készbeton elemek
csatlakozási, merev falfugák üregmentes kitöltésére.
•
•
•
•
•
•
•
•

kül- és beltérre
szemcseméret 0-5 mm
kiöntési magasság 2-12 cm
zsugorodáskompenzált
különösen sokáig folyékony
kikeményedés kezdete kb. 11 óra elteltével
teljes megszilárdulás kb. 12 óra elteltével
krómszegény az 1907/2006/EK szerint

Tanúsítványok:

Anyagvizsgálati Intézet Nordrhein-Westfalen:
– DAfStb irányelvek alapján történő vizsgálat „Cement alapú kiöntőbeton és
kiöntőhabarcs előállítása és alkalmazása“ 2006 június
– a Német Beton és Készelemgyártó Ipari Szövetség, Bonn
ideiglenes ismertetője alapján végzett vizsgálat a fagy és szórósó ellenállóképességről :
Anyagkutató és Vizsgáló Intézet, Berlin:
„Nincs a betonvasra korrodáló hatása.”

Rend. sz.
745

Kiszerelés

Raklap

Nettó ár

Zsák: 25 kg

1000 kg

356 Ft/kg
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Kiöntőhabarcsok mélyépítéshez
és aknafelújításhoz

Keverővíz:
3,00-3,50 l/zsák

