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KESTON TERMO
ragasztó szárazhabarcs
Általános jellemzők
KESTON TERMO szárazhabarcs cementet, osztályozott homokot, speciális adalékanyagokat tartalmazó optimalizált
porkeverék. Vízzel összekeverve kiváló képességű és könnyen bedolgozható ragasztót kapunk.
Alkalmazási terület
A polisztirol és ásványgyapot táblák felragasztására, az üvegszövet háló beágyazására, felület simítására,
glettelésére szolgál. A hőszigetelõ rendszer régi és új lakóházak, köz- és ipari épületek külsõ falainak utólagos
hőszigetelésére alkalmas. A rendszer alkalmazható a legtöbb falszerkezetre: beton, tégla, min. Hvh 10 vakolat,
könnyűszerkezetes cement vagy faforgácskötésű lapokból szerelt falra.
Műszaki adatok

Tapadószilárdság: min. 1,3 N/mm2
Max. szemcsenagyság: 0,5 mm
Nyitott idõ: min. 20 perc
Felhasználási útmutató:
•
Polisztirol hablemezek felragasztása esetén:
A zsák tartalmát kb. 6-8 liter tiszta vízhez adagolva csomómentesre keverjük, majd kb. 5 percig állni
hagyjuk. Felhasználás elõtt még egyszer átkeverjük. A ragasztási alapnak szilárdnak, festék és
szerves anyag-, por- és zsírmentesnek kell lenni. A ragasztót a hõszigetelõ táblák szélén
folyamatosan, a felületén pedig 5-6 helyen pontonként kell felrakni. A bekevert ragasztót 2 órán belül
fel kell használni.
•

Üvegszövet beágyazása, simítása:
A felragasztott táblákra az elõzõ módon bekevert ragasztót glettvassal felhordjuk, a friss
ragasztórétegbe a simító élével gyűrõdésmentesen besimítjuk az üveghálót. A beágyazott üveghálót
még azonnal és folyamatosan friss habarccsal átsimítjuk.

Feldolgozási hőmérséklet: + 5 és + 25 °C között.
A gyártó a habarcs alkalmazásakor alapvető szakmai ismereteket feltételez.
Anyagszükséglet: 1,7-1,9 kg/ m2/1 mm2, - 5-6 kg/m2 a teljes művelet elvégzése esetén.
Kiszerelés: 25 kg-os papírzsákban.
Tárolás: száraz, fagymentes helyen, raklapon 6 hónapig
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Egészség és környezetvédelem
A termék munkabiztonsági, környezetvédelmi és hulladékkezelési előírásait a Biztonsági Adatlap tartalmazza. Eszerint a
szárazhabarcs nem veszélyes termék, nem jelzésköteles.
Mésztartalma miatt azonban vízzel keverve erősen lúgos kémhatású, ezért feldolgozáskor védőruházat, védőkesztyű és
védőszemüveg használata ajánlott. A bőrre jutott anyagot bő vízzel azonnal le kell mosni; a szembe került anyagot sok
vízzel kiöblíteni és orvoshoz fordulni.
Az anyag maradékát nem szabad csatornába, élő vízbe vagy talajba juttatni, hanem vízzel keverés és kikeményedés
után építési törmelékként lehet elhelyezni.
MEGJEGYZÉS
Ajánlásaink, melyeket vásárlóink, illetve felhasználóink támogatására adunk tapasztalatainkon és a tudomány és gyakorlat
legújabb eredményein alapulnak, mégsem tekinthetők szerződéses jogalapnak, kötöttségnek. Minden esetben ajánlatos a
felhasználandó anyagmennyiséget és a felhordás módját a helyi viszonyokhoz illően megválasztani, esetleg próbafelületet
készíteni.
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