
MICROPOL

MÉSZHELYETTESÍTÕ, PLASZTIFIKÁLÓ ÉS BETONFOLYÓSÍTÓ

Jellemzõk:
 A MICROPOL(cl) egy légpórus-képzõ és képlékenyítõ habarcs-adalékszer. Oltott mész illetve 
mészhidrát nélkül falazó és vakoló cementhabarcsnak; Oltott mésszel, mészhidráttal keverve 
javított mészhabarcsnak. 1 kanna (5 liter) MICROPOL(cl) 15-20q oltott mész adagolásának felel 
meg használata olcsóbb, egyszerûbb, javul a minõség.

A MICROPOL(cl) cementhabarcs alkalmazási területei:
- Új lakóépületek, középületek, ipari objektumok tartófalainak, kéményeinek falazásához.
- Dísztégla falak és burkolatok elkészítéséhez.
- Vakoláshoz, felületképzéshez; pincék, aknák, emésztõgödrök vakolásához.

- Szigetelés alá kitöltõ vakolatoknak régi és új épületeknél egyaránt alkalmazható.
- Hagyományos (meszes); külsõ és belsõ vakolatokhoz minõségjavító adalékszerként javasoljuk; 25-50% mész 
kihagyásával, MICROPOL(cl) hozzáadásával (0,20 dl-t 50-55 liter habarcshoz).
- Betonfolyósító adalékszerként.

A MICROPOL(cl) használatának elõnyei:
- A rakodási és a szállítási költség töredéke, mint a mésznél.
- A tárolási helyigény csaknem ezredrésznyire csökken; kisebb a fagyveszély.
- Légpórus-képzõ hatása miatt jelentõsen javul a fal szellõzése, nõ a habarcs fagyállósága, nedvtaszító képessége. 
Szükség szerint fagyásgátló szerrel keverhetõ.
- Meszes vagy tiszta cementhabarcsba keverve növeli a habarcs bedolgozhatósági idõtartamát.
- Fokozza a habarcs téglafelülethez való tapadását, javítja az összetartó képességét.
- Kíméli a dolgozó kezét, a szerszámok és a keverõgép tisztítása jóval egyszerûbb.
- A magas légpórus tartalom és a nagy szilárdság következtében lényegesen ellenállóbb a szélsõséges idõjárási 
viszonyokkal, nedvességgel, savakkal, sókkal szemben, így a habarcs élettar-tama jelentõsen megnövekszik.
- Kisebb a habarcs zsugorodása, így száradás után kevésbé repedezik.
- A MICROPOL(cl) a habarcs megszilárdulása során kötõdik a cementhez, így semmilyen kihatása nincs a felületre.
- Egyszerûbb, könnyebb a bekeverés, rendezettebb, tisztább az építés környezete.
- Ha nem történik túladagolás a habarcs nem ülepszik le, nem szükséges azt újra keverni.
- Nem képzõdhet "mész kukac"!

Felhasználás falazáshoz, vakoláshoz:
A MICROPOL(cl)-t használat elõtt alaposan rázza fel, így megszüntethetõ a benne lévõ alkotóanyagok esetleges 
lerakódása. A cement MSZ-nek megfelelõ; pl.: CEMI-42,5 (450 Pc) legyen, a homok pedig agyagiszapmentes, "TT" 
tisztaságú, OH 0/4 értéket közelítse meg. Készítsen próbakeverést.
50-55 liter habarcs elkészítéséhez (kb. ennyit ad ki a 100 literes keverõ) az elsõ vödör vízbe öntsön 0,25-0,5 dl 
MICROPOL(cl) adalékanyagot. Az oldatot öntse a forgó keverõbe, hagyja keveredni.
Rakjon a keverõbe 1 : 4 arányú cement - homok keveréket (pl.: 1 lapát cement, 4 lapát homok) felváltva adagolva és 
hagyja jól elkeveredni. Tiszta víz hozzáadásával állítsa be a kívánt konzisztenciát. Természetesen, ha a keverõgép 
ûrtartalma kisebb vagy nagyobb, az arányok megtartása mellett a mennyiségek változnak.

Egyéb tudnivalók:
- Az így elkészített habarcs minden esetben "H10 - H50-es" minõséget ad, a cement és a homok minõségének 
függvényében.
- Szemcsés folyami homok alkalmazása esetén adagolhat bányahomokot is a keverékhez.
- A megszokottnál sûrûbb habarccsal dolgozhatunk, erre a MICROPOL(cl) képlékenyítõ hatása lehetõséget ad.
- A megadott vakolatok esetén a cement - homok arány egyéni elbírálás alapján 1 : 4-rõl 1 : 5-re is csökkenthetõ, de a 
további csökkentés a habarcs gyengüléséhez vezethet.
- Az elõírt adagolástól csak indokolt esetben térjen el!
- A túladagolás cement, homok és tiszta víz fenti arányú hozzáadásával megszüntethetõ.
- A téli bedolgozásnál (fagypont alatt) gondoskodni kell a megfelelõ hõvédelemrõl!
- Nyáron (nagy melegben) a felületet tartsa nedvesen vizezéssel, grúzolással, vagy a vakolatok alá használjon alapozót.
- Vakoló habarcs készítésekor egyéni elbírálás alapján perlitet is adagolhat a habarcsba a jobb hõszigetelés érdekében.
- Kõporozásnál a mésszel együtt alkalmazható, a légpórus-képzõ hatása miatt megelõzhetõ a repedések kialakulása.

Felhasználás betonozáshoz; a képlékenység növelésére:
- Használatával nõ a képlékenység, nem keletkeznek kavicsgócok, jobb vibrálhatóságot, jobb formálhatóságot és 
nagyobb homogenitást biztosít. A légpórus-rendszer révén a beton élettartalma a 100 %-kal növekszik, ellenállóbbá válik 
vegyszerekkel, faggyal szemben.
- A beton víztaszító képessége jelentõsen megnövekszik. A cement hatékonyságát növeli.
- Képlékenyíti a frissbetont, így kevesebb víz hozzáadása is elegendõ.
- A beton könnyebben kezelhetõ, a zsaluzat könnyebben eltávolítható.
- Elõre gyártott betonelemek, helyszíni monolit munkák, valamint mixer-beton készítése esetén.
- A betonacélt nem támadja meg, a tapadást fokozza.
- Mixer-beton készítésekor lényegesen kevesebb víz hozzáadásával is képlékeny a beton és a mixer is könnyen 
tisztítható.

Egyéb tudnivalók:
- Környezetbarát, nem mérgezõ, természetes gyantaszappan hatóanyagú, enyhén lúgos, áttetszõ folyadék.
- Tárolható: eredeti, bontatlan csomagolásban száraz, fedett, fagytól védett helyen, a gyártás idõpontjától 12 hónapig. A 
gyártó minimum 10 évet vállal a MICROPOL(cl) eltarthatóságára.
- A habarcs irritálja a szemet és a bõrt. Amennyiben szembe vagy bõrre kerülne, bõ tiszta vízzel le kell mosni. Szembe 
kerülése esetén a kimosást követõen keresse fel kezelõorvosát.
- A MICROPOL(cl) "E" nem tûzveszélyes; Sûrûség: 0,998 g/cm; Szárazanyag tartalom: 3,78 tömeg%; Viszkozitás 
(kifolyási idõ): 44 s/ 2 mm, 9,5 s/ 4 mm; Kémhatás: pH 7,5; Klorid tartalom: 0,0008 tömeg% (kloridmentes)
- A termék maradványait nem szabad csatornába, élõvízbe, talajba önteni, hanem cementtel felitatva hagyni kell 
kikeményedni és utána építési törmelékként helyezhetõ el.

Kiszerelés:
1 és 5 literes mûanyag kannában.
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DRY

DRY  NEDVESSÉGSZIGETELÕ HABARCS
adalék pincékbe, nedves falakra és padozatokra, vízzáró beton készítésére

Jellemzõk:
A DRY nedvességszigetelõ habarcs segítségével megszüntetheti a rendszeresen 
benedvesedett, lepenészesedett felületeket. A padlóburkoló lapok alatti nedvesség téli fagy 
esetén könnyen tönkre teheti azokat. Ez a veszély a Dry-jal készült cementhabarcs 
használatával megelõzhetõ...

Alkalmazási terület:
- Meglévõ nedves helyiségekben (pl. pincék).
- Új épületek vizes helyiségeinél, betonba és habarcsba

Felhasználás: vízzáró habarcs készítése:
A cement MSZ-nek megfelelõ; pl.: CEMI-42,5 (450 Pc) legyen, a homok pedig agyagiszapmentes, "TT" tisztaságú, OH 
0/4 értéket közelítse meg. Készítsen próbakeverést.
Távolítsa el a vakolatot a nedves, penészes folt körül is kb. 70-80 cm-rel, majd durva kefével gondosan takarítsa le a 
porlódó felületet. Ezután öntsön össze 1 rész Dry(r)-t és 22 rész vizet (pl.: 1 liter Dry; 22 liter víz, természetesen az 
arányok megtartása mellett a mennyiségek változhatnak).
Majd keverjen össze szárazon 1 rész cementet és két rész homokot, majd a fenti (1 : 22) arányú Dry - víz oldattal 
készítsen a mûveletnek megfelelõ konzisztenciájú cementhabarcsot. A tiszta felületre két rétegben hordja fel a Dry 
cementhabarcsot. A második réteg felvitelére az elsõ réteg meghúzását követõen kerüljön sor. Az 1. réteget bekell kissé 
nedvesíteni

Vízzáró beton készítése:
A betont legalább 10 cm vastagra készítse, valamint m-ként min. 350 kg 450 Pc cementet , ill. 3-3,5 liter Dry-t adagoljon. 
Mosott, osztályzott kavicsot használjon. Tartóbeton szerkezetbe ne al-kalmazza.

Kormos kõ vagy téglafelület kezelése:
A korommal szennyezett felületet alaposan le kell kefélni drótkefével. Ezt követõen hígítás nélkül kenje fel a DRY-t. 
Kétszer 1 cm-es cementhabarccsal vakolja be a felületet.

Egyéb tudnivalók:
- Környezetbarát, nem mérgezõ, lúgos, sárgásfehér folyadék.Tárolható: eredeti, bontatlan csomagolásban száraz, fedett, 
fagymentes helyen, a gyártás idõpontjától 12 hónapig.
- A habarcs irritálja a szemet és a bõrt. Amennyiben szembe vagy bõrre kerülne, bõ tiszta vízzel le kell mosni. Szembe 
kerülése esetén a kimosást követõen orvoshoz kell fordulni.
- "E" nem tûzveszélyes; Sûrûség: 1,001 g/cm; Szárazanyag tartalom: 6,14 tömeg%; Viszkozitás: 49,5 s/ 2 mm, 11,5 s/ 4 
mm; Kémhatás: pH 9; Klorid tartalom: 0,0012 tömeg% (kloridmentes)
- A termék maradványait nem szabad csatornába, élõvízbe, talajba önteni, hanem cementtel felitatva hagyni kell 
kikeményedni és utána építési törmelékként helyezhetõ el.

Kiszerelés:
1 és 5 literes mûanyag kannában.



MASTER DRY

MASTER DRY MÉSZHELYETTESÍTÕ, PLASZTIFIKÁLÓ ÉS BETONFOLYÓSÍTÓ

Jellemzõk:
A MASTER-DRY egy légpórus-képzõ és képlékenyítõ habarcs-adalékszer. Oltott mész illetve 
mészhidrát nélkül falazó és vakoló cementhabarcsnak; Oltott mésszel, mészhidráttal keverve 
javított mészhabarcsnak. 1 kanna (5 liter) MASTER-DRY 15-20q oltott mész adagolásának felel 
meg használata olcsóbb, egyszerûbb, javul a minõség...

 A MASTER-DRY cementhabarcs alkalmazási területei:
- Új lakóépületek, középületek, ipari objektumok tartófalainak, kéményeinek falazásához.
- Dísztégla falak és burkolatok elkészítéséhez.
- Vakoláshoz, felületképzéshez; pincék, aknák, emésztõgödrök vakolásához.
- Szigetelés alá kitöltõ vakolatoknak régi és új épületeknél egyaránt alkalmazható.
- Hagyományos (meszes); külsõ és belsõ vakolatokhoz minõségjavító adalékszerként 

javasoljuk; 25-50% mész kihagyásával, MASTER-DRY hozzáadásával (0,20 dl-t 50-55 liter habarcshoz).
- Betonfolyósító adalékszerként.

A MASTER-DRY használatának elõnyei:
- A rakodási és a szállítási költség töredéke, mint a mésznél.
- A tárolási helyigény csaknem ezredrésznyire csökken; kisebb a fagyveszély.
- Légpórus-képzõ hatása miatt jelentõsen javul a fal szellõzése, nõ a habarcs fagyállósága, nedv-
taszító képessége. Szükség szerint fagyásgátló szerrel keverhetõ.
- Meszes vagy tiszta cementhabarcsba keverve növeli a habarcs bedolgozhatósági idõtartamát.
- Fokozza a habarcs téglafelülethez való tapadását, javítja az összetartó képességét.
- Kíméli a dolgozó kezét, a szerszámok és a keverõgép tisztítása jóval egyszerûbb.
- A magas légpórus tartalom és a nagy szilárdság következtében lényegesen ellenállóbb a szél-
sõséges idõjárási viszonyokkal, nedvességgel, savakkal, sókkal szemben, így a habarcs élettar-tama jelentõsen 
megnövekszik.
- Kisebb a habarcs zsugorodása, így száradás után kevésbé repedezik.
- A MASTER-DRY a habarcs megszilárdulása során kötõdik a cementhez, így semmilyen kihatása nincs a felületre.
- Egyszerûbb, könnyebb a bekeverés, rendezettebb, tisztább az építés környezete.
- Ha nem történik túladagolás a habarcs nem ülepszik le, nem szükséges azt újra keverni.
- Nem képzõdhet "mész kukac"!

Felhasználás falazáshoz, vakoláshoz:
A MASTER-DRY-t használat elõtt alaposan rázza fel, így megszüntethetõ a benne lévõ alkotóanyagok esetleges 
lerakódása. A cement MSZ-nek megfelelõ; pl.: CEMI-42,5 (450 Pc) legyen, a homok pedig agyagiszapmentes, "TT" 
tisztaságú, OH 0/4 értéket közelítse meg. Készítsen próbakeverést.
50-55 liter habarcs elkészítéséhez (kb. ennyit ad ki a 100 literes keverõ) az elsõ vödör vízbe öntsön 0,25-0,5 dl MASTER-
DRY adalékanyagot. Az oldatot öntse a forgó keverõbe, hagyja keveredni.

Rakjon a keverõbe 1 : 4 arányú cement - homok keveréket (pl.: 1 lapát cement, 4 lapát homok) felváltva adagolva és 
hagyja jól elkeveredni. Tiszta víz hozzáadásával állítsa be a kívánt konzisztenciát. Természetesen, ha a keverõgép 
ûrtartalma kisebb vagy nagyobb, az arányok megtartása mellett a mennyiségek változnak.

Egyéb tudnivalók:
- Az így elkészített habarcs minden esetben "H10 - H50-es" minõséget ad, a cement és a homok minõségének 
függvényében.
- Szemcsés folyami homok alkalmazása esetén adagolhat bányahomokot is a keverékhez.
- A megszokottnál sûrûbb habarccsal dolgozhatunk, erre a MASTER-DRY képlékenyítõ hatása lehetõséget ad.
- A megadott vakolatok esetén a cement - homok arány egyéni elbírálás alapján 1 : 4-rõl 1 : 5-re is csökkenthetõ, de a 
további csökkentés a habarcs gyengüléséhez vezethet.
- Az elõírt adagolástól csak indokolt esetben térjen el!
- A túladagolás cement, homok és tiszta víz fenti arányú hozzáadásával megszüntethetõ.
- A téli bedolgozásnál (fagypont alatt) gondoskodni kell a megfelelõ hõvédelemrõl!
- Nyáron (nagy melegben) a felületet tartsa nedvesen vizezéssel, grúzolással, vagy a vakolatok alá használjon alapozót.
- Vakoló habarcs készítésekor egyéni elbírálás alapján perlitet is adagolhat a habarcsba a jobb hõszigetelés érdekében.
- Kõporozásnál a mésszel együtt alkalmazható, a légpórus-képzõ hatása miatt megelõzhetõ a repedések kialakulása.



MASTER DRY

Felhasználás betonozáshoz; a képlékenység növelésére:
- Használatával nõ a képlékenység, nem keletkeznek kavicsgócok, jobb vibrálhatóságot, jobb 
for málhatóságot és nagyobb homogenitást biztosít. A légpórus-rendszer révén a beton 
élettartalma 100 %-kal növekszik, ellenállóbbá válik vegyszerekkel, faggyal szemben.
- A beton víztaszító képessége jelentõsen megnövekszik. A cement hatékonyságát növeli.
- Képlékenyíti a frissbetont, így kevesebb víz hozzáadása is elegendõ.
- A beton könnyebben kezelhetõ, a zsaluzat könnyebben eltávolítható.
- Elõre gyártott betonelemek, helyszíni monolit munkák, valamint mixer-beton készítése esetén.
- A betonacélt nem támadja meg, a tapadást fokozza.
- Mixer-beton készítésekor lényegesen kevesebb víz hozzáadásával is képlékeny a beton és a 
mixer is könnyen tisztítható.

Egyéb tudnivalók:
- Környezetbarát, nem mérgezõ, természetes gyantaszappan hatóanyagú, enyhén lúgos, áttetszõ
folyadék.
- Tárolható: eredeti, bontatlan csomagolásban száraz, fedett, fagytól védett helyen, a gyártás idõpontjától 12 hónapig.
A gyártó minimum 5 évet vállal a MASTER-DRY eltarthatóságára.
- A habarcs irritálja a szemet és a bõrt. Amennyiben szembe vagy bõrre kerülne, bõ tiszta vízzel le kell mosni. Szembe 
kerülése esetén a kimosást követõen keresse fel kezelõorvosát.
- A MASTER-DRY "E" nem tûzveszélyes; Sûrûség: 1,028 g/cm; Szárazanyag tartalom: 11,16 tömeg%; Viszkozitás 
(kifolyási idõ): 45 s/ 2 mm, 10 s/ 4 mm; Kémhatás: pH 12; Klorid tartalom: 0,0026 tömeg% (kloridmentes).
- A termék maradványait nem szabad csatornába, élõvízbe, talajba önteni, hanem cementtel felitatva hagyni kell 
kikeményedni és utána építési törmelékként helyezhetõ el.

Kiszerelés:
1 és 5 literes mûanyag kannában.



MEMBRAAN

MEMBRAAN FLEXIBILIS KENHETÕ VÍZSZIGETELÕ KÜLSÕ ÉS BELSÕ TÉRBEN 
EGYARÁNT

Jellemzõk:
A Membraan egy rugalmas kenhetõ vízszigetelõ készítmény. Egyszerû használatának 
valamint rendkívüli flexibilitásának köszönhetõen könnyen megvalósítható az összefüggõ 
vízszigetelõ réteg felhordása...

Alkalmazási területe:
- Külsõ és belsõ felületeken; fürdõszobákban, tusolókban, WC-ben, ipari nagykonyhákban, 
padlófûtéses helyiségekben és minden olyan helyen, ahol a Membraan a felkenés után 
védel met kap (vakolat, csempe, egyéb burkolat, stb.) a használati víz ellen.
- Lapos-, ill. palatetõk utólagos szigetelése az esõvíz beszivárgása ellen.

Felhasználás:
A Membraan-t csak tiszta, szennyezõ anyagoktól, olajfoltoktól mentes szilárd felületre (pl.: beton), ill. vakolt falra szabad 
felhordani. A Membraan-t ne kenje fel; folyamatosan nedves felületre. A sarkokat, éleket, repedéseket meg kell szüntetni 
("holker" képzéssel, elasztikus vagy papír öntapadós szalaggal), hogy a felhordást folyamatosan lehessen végezni.

Az elsõ réteget (alap réteg) hígítsa fel 5%-ban tiszta vízzel és hordja fel a felületre ecsettel, kefével, festõhengerrel. 
Száradás után hígítás nélkül hordja fel a második réteget. Szükség esetén harmadik réteget is fel kell hordani (pl.: 
repedezett falak, utak mellett lévõ rezgéseknek kitett épületek, tetõszigetelések esetén). A Membraan-t 5-25°C levegõ 
hõmérsékleten dolgozza fel a szintén ilyen hõmérsékletû felületre.

Egyéb tudnivalók:
- Anyagszükséglet: 0,3-0,4 liter/m/réteg.
- Nem alkalmas lyukak tömítésére, közvetlen vízszivárgás megszüntetésére.
- Nincs mérgezõ és irritáló hatása.
- Nem gyúlékony.
- Tárolás: száraz, hûvös, de fagymentes helyen.

Kiszerelés:
4,7 literes mûanyag vödörben, rózsaszín, fehér és szürke színben.



PLASPACTUNA

PLASPACTUNA VÍZSZIGETELÕ SZÁRAZHABARCS UTÓLAGOS VÍZSZIGETELÉSRE 
2-3 mm

Jellemzõk:
A PLASPACTUNA egy szárazon bekevert vízszigetelõ habarcs, amely tisztított és 
válogatott kvarc-homokból, cementbõl illetve hozzáadott adalékokból készült. Víz 
hozzáadásával felhasználáskész.

Alkalmazási terület:
- Víznyomás ellen; beton, vasbeton, kõ és tégla, stb. - vízszintes és függõleges - szilárd 
felületekre.
- Pincék talajvíz elleni szigetelése (külsõ, belsõ oldalon).
- Aknák, ivó- és tûzi-víztárolók, házi- és ipari szennyvíztárolók, úszómedencék, 
szigetelése.
- Víznyomás-terhelés: + oldalról: 1atm (10 m vízoszlop) - oldalról: 0,5atm (5 m vízoszlop).
- Víznyomás esetén vakolatra tenni TILOS!

- Víz- és párazárásra: beton, vasbeton, kõ és tégla, stb. - vízszintes és függõleges - szilárd felületekre, valamint jó minõségû, 
szilárd, porlódás és festékmentes vakolatra (nem lehet elválva a falazattól).
- Létesítmények alap és lábazati szigetelése.
- Vizes blokkok és egyéb helyiségek fal és padozat szigetelése,
- valamint út és hídszerkezetek szigetelése, védelme.

Felhasználás:
Elõkészítés: Olajtól, portól, laza, sérült, kifagyott daraboktól és egyéb tapadást rontó rétegektõl (festék, bitumen, stb.) tisztítsa 
meg a munkaterületet. A száraz kezelendõ felületet, egyenletesen nedvesítse be, de a víz ne álljon meg rajta. A falon, aljzaton 
lévõ repedéseket, hézagokat, eresztékeket, fugákat és a sarkokat javítsa ki sûrûbb PLASPACTUNA habarccsal.

Elsõ réteg: ha a felület száraz, ismét be kell nedvesíteni. Keverjen egy zsák (20 kg) PLASPACTUNA-hoz 22-25% vizet (4,5-5 
liter) úgy, hogy a legjobb konzisztenciát érje el (kenhetõ legyen), 15 percig pihentesse a keveréket, majd keverje meg újra, 
Hordja fel a PLASPACTUNA habarcsot az elõkészített felületre. A felhasznált mennyiség: ~ 1,5 kg/m.

Második réteg: csak az elsõ réteg megszilárdulása után hordható fel. Ha a felület száraz, ismét be kell nedvesíteni. Egy zsák 
(20 kg) PLASPACTUNA-hoz keverjen 25-30% vizet (5-6 liter) úgy, hogy a habarcs kenhetõvé váljon. 15 percig pihentesse a 
keveréket, majd keverje meg újra, Hordja fel a habarcsot az elsõ rétegre úgy, hogy porózusmentes felületet kapjon. A 
felhasznált mennyiség: ~ 1 kg/m. A két réteg össz. vastagsága min. 2 mm legyen.

Megjegyzések:
- A PLASPACTUNA-t nem javasoljuk folyamatosan mozgásban lévõ épületek vízszigetelésére (aljzaton, lábazaton, falon lévõ 
repedések). A PLASPACTUNA-t nem szabad felhordani, ha a szigetelendõ felület - talajvíztõl, csapadéktól, egyéb külsõ vizektõl 
- kézzel kitapinthatóan nedves vagy folyamatosan gyöngyözik, ill. szivárog, mert ezekben az esetekben a PLASPACTUNA 
habarcs nem köt meg.
- Felhordható: vakolással, gletteléssel, hengerléssel, ecseteléssel, stb.
- A habarcsot nem szabad +5 °C alatt és +30 °C levegõhõmérséklet felett, valamint fagyott felületen alkalmazni.
- A kezelendõ betonfelületnek min. 14 naposnak kell lennie.
- A rétegek teljes kötése és vízzárósága 7 nap múlva alakul ki.
- A PLASPACTUNA fehér és szürke színben készül, tehát lehetõség van arra, hogy az elsõréteget az egyik, a második réteget a 
másik színnel kezelje, így a fedés jól látható lesz. Egyszínû PLASPACTUNA használatakor az egyik réteget vízszintesen, a 
másikat függõlegesen hordja fel, így a fedés tökéletesebb.
- A PLASPACTUNA vakolható, de figyelembe kell venni, hogy nem nedvszívó, így grúzolás ajánlott. A grúzt Seal-ALLPro - víz 1 
: 2 - 1 : 3 arányú oldatából és cement - homok 1 : 3 arányú keverékébõl készítse el.
- A PLASPACTUNA-ra flexibilis ragasztóval lehet burkolni, csempézni (FLEXcement).
- Bedolgozhatósági idõ kb. 30 perc.
Természetesen, ha nincs szükség 1 zsák (20 kg) PLASPACTUNA bekeveréséhez, az arányok megtartása mellett a 
mennyiségek változnak.
- Jól elõkészített felületen, a felület minõségétõl függõen; 1 zsák (20 kg) PLASPACTUNA, két rétegben kb.: 8-12 m-re elegendõ.
- A habarcsbevonat rugalmas rendszer, repedés-áthidalásra alkalmas, repedésáthidaló képessége 0,1 mm.
- A PLASPACTUNA oxid festékekkel színezhetõ.

Egyéb tudnivalók:
- A habarcs irritálja szemet és a bõrt. Amennyiben szembe vagy bõrre kerül bõ vízzel le kell mosni, szükség esetén orvoshoz 
kell fordulni.
- Testsûrûsége 1880 ¹20 kg/m
- Nem tûzveszélyes, "E" fokozatú
- A megkötött és fel nem használt anyagokat közcsatornába, folyóba vagy talajba juttatni tilos! Ártalmatlanításuk az 
épülettörmelékkel való deponálás.
- Tárolható: eredeti, bontatlan csomagolásban száraz, fedett, fagytól védett helyen tárolva, a gyártás idõpontjától 12 hónap.

Kiszerelés:
Két rétegû 20 kg-os zsákban, fehér és szürke színben. A belsõ zsák mûanyag, amitõl a hosszú tárolási idõ garantált.



SEAL- ALL

SEAL-ALL BETONFELÜLET JAVÍTÓ POLIMER DISZPERZIÓ

Jellemzõk:
A SEAL-ALL -lal készült beton már vékony rétegben is nagy szilárdságot biztosít. Az elkészült 
felület kemény, vízzáró, kopásálló. Néhány milliméteres, de több centiméter vastagságban is 
felhordható lepattogzás, leválás, repedezés, felfagyás veszélye nélkül.

Alkalmazási terület:
- Térbetonok, utak, járdák, felfagyott, kiverõdött felületeinek vékony rétegû javítására.
- Ipari padozatok készítésére, vékony, idõtálló újraburkolására.
- Mûkõ munkákhoz, lépcsõk, teraszok javításához.
- Betonozási munkáknál munkahézag esetén tapadóhíd képzésére.
- Ragasztó habarcsként is: fa, fém, üveg, stb. ragasztására.
- Fayance, csempe, kerámia, falburkoló lap, márvány, stb. ragasztása, újraborítása falra, 
kandallóra, hideg és meleg helyekre.

Elõnyei:
- Képlékenyíti a frisshabarcsot, meghosszabbítja kötésidejét, javítja vízmegtartó képességét.
- A szilárd habarcs korai- és végszilárdsága erõteljesen nõ, zsugorodása csökken, és kopási vesztesége alapján eléri a 
k40 "kopásálló" fokozatot.
- Már vékony rétegben is képes nagy szilárdsággal kötni az új felületet a régihez.
- A javítandó betonfelületet nem kell feltörni, így idõt, pénzt és munkát takaríthatunk meg (bontási munkák, 
törmelékszállítás, újrabetonozás, stb. költségei).
- Plasztikus kiegészítõi rugalmassá és portaszítóvá teszik.
- A technológiai utasítás szerint jól elkészített betonfelület ellenáll a legszélsõségesebb környezeti és idõjárási 
hatásoknak, benzinnek, zsíroknak, olajoknak és különbözõ vegyi anyagoknak.

1. Alkotórészek kiválasztása, szemcsenagyság:
Csak tiszta, mosott 3%-nál nem magasabb agyag és iszaptartalmú folyami homokot vagy kvarc-homokot használjon a 
táblázat szerinti szemcsenagyságban. A maximális szemcsenagyság megválasztása akkor helyes, ha az alkalmazott 
réteg vastagságának egyharmada, de max. a fele (I. táblázat). Ettõl eltérõ szemcsenagyság választása a beton jelentõs 
gyengüléséhez vezet. Kisebb szemnagyság esetén ajánlatos a cement mennyiségének arányos növelése!

2. Alapozó réteg készítése:
Minden betonfelület javítás és készítés esetén szükséges. A kezelendõ felületet tisztítsa meg a szennyezõdésektõl (zsír, 
olaj, port, bitumen, festék, stb.) és a töredezett daraboktól, majd bõ vízzel mossa le és hagyja megszáradni. Ezután kenje 
be SEAL-ALL - víz 1 : 3 arányú keverékével. A mélyedésekben összegyûlt anyagot kb. 1/2 óra elteltével kenje szét. A 
felületet 2-3 órán keresztül hagyja száradni.

3. Tapadóhíd készítése:
Új, kevésbé igénybevett felületeknél ugyanúgy alkalmazni kell, mint az erõsen tönkrement, de még megfelelõ szilárdságú 
betonfelületnél.
- Készítsen oldatot 1 térfogat SEAL-ALL és 3 térfogat víz hozzáadásával (pl.: 1 liter SEAL-ALL, 3 liter víz). Készítsen 
továbbá 1 rész cement és 2 rész folyami homok keveréket (pl.: 1 lapát cement, 2 lapát homok). Keverje össze az 
anyagokat, míg tejfölszerû sûrûn folyós anyagot nem kap. Ezt az anyagot hordja fel a felületre max. 2 mm vastagságban 
(seprûvel, korongecsettel, malteroskanállal). A tapadási hídból csak akkora felületet készítsen elõ, melyre annak 
megszáradása elõtt a végleges felületi réteget el tudja készíteni.

4. Glettelt felület készítése 1-2 mm vastagságban:
Az alapozó réteg (2. pont) felhordása után, keverje el a felhasználni kívánt cementsúly 10 százalékának megfelelõ SEAL-
ALL-t a szükséges mennyiségû vízzel. Ehhez oldathoz adagolja a cementet, kézi keverõgéppel (villanyfúró + keverõszár) 
alaposan keverje el a glettanyagot, majd kb. 10 percig pihentesse és keverje meg újra. Az elõkészített felületre kenje fel 
glettvassal, lehúzóvassal a megkevert glettanyagot. Száradás után kezdje meg a felület utókezelését (8. pont). A 
karcolásmentes szilárdulás érdekében 24 órán belül ne terhelje a felületet. Anyagszükséglet: 1,5 kg cement/m; 0,15 liter 
SEAL-ALL/m; kívánság szerinti színben és mennyiségben oxid festék is adagolható.



5. Kopásálló réteg készítése kb. 5 mm vastagságban:
Kenje fel az alapozó réteget (2. pont). Tapadóhídként SEAL-ALL - víz 1 : 1 vagy 1: 2 arányú 
oldatát használja. Keverjen össze keverõben szárazon 1 rész cementet és 2 rész folyami 
homokot (vegye figyelembe az I. táblázatot). A kívánt konzisztenciát 1 térfogat SEAL-ALL és 3 
térfogat víz oldatával állítsa be úgy, hogy az anyag csak a bedolgozhatósága határáig 
tartalmazzon vizet (kevéssé képlékeny "3"). A megkevert anyagot dolgozza el a tapadóhídon 
miellõtt az megszáradna. (Az eldolgozás történhet simítóval, glettvassal, simítógéppel, stb.). 
Keményedés után kenje le egyszer a felszínt SEAL-ALL - víz 1 : 4 arányú keverékével. 
Száradás után kezdje meg a felület utókezelését (8. pont)
Kiadósság: 5 liter SEAL-ALL / 15-18 m, a felület minõségétõl függõen.

6. Kopásálló réteg készítése kb. 10 mm vastagságban:
Kenje fel az alapozó réteget (2. pont), majd a tapadóhídat (3. pont). Keverjen össze keverõben 

szárazon 1 rész cementet és 3 rész folyami homokot (vegye figyelembe az I. táblázatot), továbbá állapítsa meg a III. 
táblázat szerinti vastagság cement súlyának megfelelõ SEAL-ALL százalékos mennyiségét. Az így megállapított SEAL-
ALL mennyiséget (ez kb. 1 : 6 SEAL-ALL - víz aránynak felel meg)keverje össze vízzel. A kapott oldatot, a cementtel és a 
folyami homokkal keverje meg betonkeverõben. Keverés során állítsa be a megfelelõ konzisztenciát úgy, hogy az anyag 
csak a bedolgozhatósága határáig tartalmazzon vizet (kevéssé képlékeny "3"). A megkevert anyagot dolgozza el a 
tapadóhídon mielõtt az megszáradna. Száradás után kezdje meg a felület utókezelését (8. pont). Kiadósság: 5 liter 
SEAL-ALL/ 10-12 m, a felület minõségétõl függõen.

7. Beton készítése:
Keverjen össze cementet és osztályozott kavicsot (sódert) 1: 3 arányban (pl.: 1 lapát cement, 3 lapát sóder). Adagoljon 
hozzá SEAL-ALL és víz keverékét a III. táblázatban maghatározott arányban. (pl.: 50 mm-es rétegvastagság esetén a 
SEAL-ALL mennyisége: a cementsúly 3%-a vagy cememtes zsákonként 1,5 liter vagy m-ként 0,53-0,75 liter; ill. m-ként: 
10,5 liter (350 kg/m3 cementalap),12 liter (400 kg/m3 cementalap), 15 liter (500 kg/m cementalap). Az elkészült anyagnak 
a bedolgozhatósága határán a lehetõ legkevesebb vizet kell tartalmaznia. Az anyagnak egyenletesen elke-vertnek kell 
lennie, 50 kg cementet tartalmazó keverék elkészítéséhez már használjon betonkeverõt!

8. Utókezelés:
A friss-beton felületet óvni kell; esõtõl, fagytól, ill. nagy melegben a közvetlen napsütéstõl. A védelemhez használjon: 
fóliát, filcet, szükség esetén permetezést. Párazárásra kenje le a felületet SEAL-ALL - víz 1: 4 arányú oldatával vagy 
használjon COVER-DRY-t, lásd részletes leírását.

9.Egyéb felhasználási területek:
- Törött kútgyûrû, csatorna, betoncsõ, ülepítõakna, ciszterna, egyéb betontermékek ragasztása.
- Dekoratív termékek, mûkövek, sétányok díszburkolata, gránit, kvarc, márvány.
- Rugalmas újravakoláshoz falazat és beton, nyílászárók, fûtési csövek és a fal között.
- Meszelt mennyezetek repedéseinek, sérüléseinek javítása. Stabil és idõjárásálló festésre.
- Tapadó habarcs dekoratív falelemek, lambériák fa és mûkõ lépcsõelemek elhelyezésére.
- Tapadási híd mennyezet készítéséhez.

Egyéb tudnivalók:
- Felhasználás: +5°C felett és +35°C alatt, ide értve az alkalmazott anyagok (methlaki, csempe, járólap, lépcsõelem, stb., 
illetve a javítandó felület hõmérsékletét is.
- A cement mindig friss, csomómentes, MSZ-nek megfelelõ; pl.: CEMI-42,5 (450 Pc) legyen.
- Használjon tiszta, lehetõleg ivóvíz minõségû vizet!
- A javítandó betonfelület (alapfelület) legalább 14 napos, egyenletes, szilárd, szennyezõdéstõl és laza részektõl mentes 
legyen!
- Ha nagyon porózus a meglévõ beton, akkor tisztítás után áztassa be tiszta vízzel, úgy, hogy a felületen a víz ne álljon 
meg.
- Ha a javítandó betonfelület salakos feltöltésre, lápos, gázos területre készült a felület javítása közben gázbuborék 
kitörések keletkezhetnek, amelyek gyengíthetik a készülõ felületet.
- Szállítás, tárolás: száraz, fedett, fagytól védett helyen.
- Tárolható: eredeti, bontatlan csomagolásban, a gyártás idõpontjától 12 hónap.

Kiszerelés:
1 és 5 literes mûanyag kannában.

SEAL- ALL



SEAL ALL PRO

SEAL-ALL PRO VÍZZÁRÓ BETONFELÜLET JAVÍTÓ POLIMER DISZPERZIÓ

Jellemzõk:
A SEAL-ALL PRO különlegesen jó vízzáróságú anyag, mely nedves felületre is felhordható, emellett 
rendkívül jól feldolgozható, valamint feltûnõ flexibilitás jellemzi.

Alkalmazási terület:
- Azonos munkafázisban megegyezik a SEAL-ALL leírásában meghatározott helyekkel
- Minden olyan vizes helyiség, amely állandó nedvesség alatt van (gyöngyözõ felület); pincék, 
úszómedencék, levezetõ csatornák, balkonok, továbbá nedves, vizes falak, stb.
- Elõre gyártott elemek javítása, megerõsítése; kötõhíd készítése;

Felhasználás:
Falszigetelés: Ha a felület nagyon száraz, nedvesítse be azt. Készítsen tapadó réteget 1 térfogat SEAL-ALL PRO, 2 
térfogat tiszta víz valamint 1 rész cement és 1 rész folyami homok felhasználásával úgy, hogy az kenhetõ legyen. Ezt a 
habarcsot hordja fel a falra 2 mm vastagságban. A még nedves felületre hordjon fel 6-8 mm vastagságban; 50 kg cement, 
0,08 m folyamihomok, valamint 3 liter SEAL-ALL PRO és tiszta víz felhasználásával készült jól eldolgozható (plasztikus) 
habarcsot. A felületet ne simítsa el. (A víz mennyiségét a homok nedvessége befolyásolja.)
A következõ nap hordjon fel egy újabb tapadó réteget. Ezt követõen készítse el a 6-8 mm vastag záró réteget; 50 kg 
cement és 0,1 m folyami homok, illetve 3 liter SEAL-ALL PRO és tiszta víz felhasználásával. A záró réteget szakszerûen 
simítsa el.

Aljzatszigetelés: Készítsen tapadó réteget és hordja fel az aljzatra 2 mm vastagságban. Mielõtt az megszáradna hordjon 
fel 10-20 mm vastagságban 3 liter SEAL-ALL PRO, 50 kg cement, 0,1 m folyami homok és a bedolgozhatóság határáig 
(kevéssé képlékeny "3") szükséges mennyiségû tiszta víz felhasználásával készült habarcsot, majd szakszerûen simítsa 
el. A sarkokat ugyanezzel a habarccsal erõsítse meg, kerekítse le (holker). Ügyeljen arra, hogy a vízszintes és 
függõleges felületek csatlakozásai fedésben legyenek.

Egyéb tudnivalók:
- Felhasználható: +5 °C felett és +35 °C alatt, ide értve a javítandó felület hõmérsékletét is.
- Természetesen az arányok megtartása mellett a mennyiségek változtathatók.
- Az erõs vízszivárgást elõzõleg RAPOLITH gyorskötõ cementtel meg kell szüntetni (lásd leírása).
- Lehetõleg 42,5-ös (régi elnevezés: 450-es) portlandcementet használjon.
- Ha nagyon porózus a beton felülete, akkor a tapadó réteg felhordása elõtt kenje le 1 térfogat
SEAL-ALL PRO és 4 térfogat tiszta víz keverékével.
- Szállítás, tárolás: száraz, fedett, fagytól védett helyen a gyártás idõpontjától 12 hónap.

Kiszerelés:
5 literes mûanyag kannában.
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