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JÓ TUDNI

Anyagigény: alkalmazási igény szerint változó 
Kiadósság: alkalmazási igény szerint változó 
(egy zsák anyagból 20-21 liter habarcs készíthető) 
Keverővíz-szükséglet: kb. 0,25 liter víz 1 kg ragasztóhoz 
(kb. 6-6,5 liter/zsák)

TECHNIKAI ADATOK

• Max. szemcseméret: kb. 0,5 mm
• Nyomószilárdság: CSIV
• Tapadószilárdság: 0,76 N/mm2

• Tűzvédelmi osztály: A1

KERESKEDELMI INFORMÁCIÓK

Termékkód Kiszerelés Raklap mennyiség

M750 25 kg/zsák 48 zsák / 1200 kg

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

• +5°C alatti alapfelületi és léghőmérsékletnél nem alkalmazható, +25°C felett
a felhordás nem javasolt.

• A frissen felhordott anyagot az erős napsugárzástól és csapadékhatástól
óvni kell.

• Szennyeződött anyagot újrafelhasználni tilos!
• A termék eredeti csomagolásban, cementhez hasonló körülmények között

tárolva a gyártási időtől számított 1 évig használható fel.

Felhasználásra kész, por alakú, vegyes kötésű ragasztó-
habarcs, vakolóprofilok (sarokvédő és vezetősínek, lábazati 
lezáró profilok, dilatációs elemek) és horonyban vezetett 
épületgépészeti vezetékek,  csövek, elosztódobozok rögzíté-
sére külső és belső térben. 
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• Magas tapadószilárdság
• Gyorsan kötő
• Nagy vastagságban is

alkalmazható
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AZ ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

Az alapfelület legyen szilárd, száraz, egyenletes, mozgás-, zsugorodás- és szennyeződésmentes.

FELDOLGOZÁS

A ragasztót víz fokozatos hozzáadásával kenhető sűrűségűre keverjük. A keverést 5-10 perces pihentetés után 
ismételjük meg. A bekevert ragasztót 1 órán belül használjuk fel. A ragasztróhabarcsot általában pontszerűen 
hordjuk fel a kívánt vastagságban. A rögzítendő vakolóprofilt megfelelő nyomással azonnal helyezzük el benne. A 
kitüremkedő felesleges anyagot a rögzítendő profil köré simítjuk, vagy eltávolítjuk annak érdekében, hogy a vakolattal 
elfedhető legyen.

TOVÁBBI HASZNOS INFORMÁCIÓT A HONLAPUNKON TALÁL

A QR-kódot olvassa be készüléke kamerájának segítségével. Az oldalon további hasznos 
termékinformációt érhet el, valamint letöltheti a termék teljesítménynyilatkozatát  
és biztonsági adatlapját is. 
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