Müszaki Adatlap
Krauthеrm Klebe- und Armierungsmörtel
Thermo ragasztó- és simítótapasz
Ásványi alapú szárazhabarcs homlokzati hőszigetelő lapok ragasztásához és üvegszövet beágyazásához
Alkalmazási terület:

Polisztirol habhoz

0.08 MPa (for P3)

A Krautherm Klebe und Armierungsmörtel ragasztó- és simítótapasz előnyösen alkalmazható
régi és új épületek külső homlokzati hőszigetelésére alkalmas polisztirol hőszigetelő lapoknak a
homlokzatra történő ragasztására és azon az
üvegszövet beágyazására. Tégla, beton, gázbeton
és vakolat alapfelületekre történő ragasztásra alkalmas. Az alapfelület legyen tiszta, száraz és
hordképes. A szennyező anyagokat (pl. zsaluolaj)
és kiugró habarcs éleket el kell távolítani. A lazaés régi vakolatrétegeket le kell verni és a felületet
síkban kijavítani.

Ásványi gyapothoz

0.08 MPa (for P3)

Nedvesen:
- Polisztirol habhoz

0.08 MPa (for P3)

- Ásványi gyapothoz

0.03 MPa (for P3)

- 50 Fagyasztási ciklus után

0.5 MPa (for ZK5)

Tapadási erő veszteség:
- 50 fagyasztási ciklus után, nem több mint 25 %
Feldolgozás:

Tulajdonságok:

Rugalmas, szálerősítésű, jó repedésáthidaló-képességgel rendelkezik a ciklikus fagyásnak, olvadásnak, hőingadozásnak ellenáll. Vízzel összekeverve kiváló ragasztóképességű és könnyen bedolgozható elasztikus ragasztó-simítótapaszt kapunk.
Csomagolás:

Zsák, 25 kg

Tegyünk kb. 5,5-6 liter vizet egy vödörbe és a porkeveréket adjuk keverés közben a vízhez. 10 perc
pihenési idő után ismét keverjük át. A feldolgozhatósági idő kb. 2 óra. A már szilárduló anyag vízzel
nem lazítható fel. A feldolgozás és a száradás ideje
alatt a környezet és az alap hőmérséklete nem
süllyedhet +5 Co alá. A beágyazást ne végezzük
közvetlen napsütésben vagy erős szélben, esőben.
Ragasztás és ágyazás:

Összetétel:

Ásványi kötőanyagok, töltő anyagok és polimerek.
Tárolás:

Száraz, hűvös helyen.
Tulajdonságok:

Zsugorodás nem több mint

1.5 mm/m

Feldolgozhatósági idő legalább 120 perc
korrigálhatósági idő legalább

10 perc

A betonhoz tapadó szilárdság legalább: nedvességmentes állapotban

0.5 MPa (for ZK5)

A hőszigetelő lapok felragasztása során a ragasztót a hőszigetelő lemezek szélére vékony
csíkban és a középső szabadon maradt felület
(azonos arányban felosztva) 3 pontjára hordjuk
fel.
A hőszigetelő lapok élére ne kerüljön ragasztó
ügyeljünk a táblák illesztésénél a hézagmentes
ragasztásra. Az esetleges minimális hézagokat
utóduzzadástól mentes PUR habbal lehet kitölteni. A hőszigetelő lapok ragasztását mindig alulról kezdjük és mindig kötésben készítsük.
Üvegháló beágyazás: A felragasztott táblák felületét vékonyan bevonjuk a simító tapasszal majd
a még nedves anyagba gyűrődésmentesen be-

Műszaki adatlap „Krautherm Klebe-und Armierungsmörtel“

lesimítjuk az üveghálót, legalább 10 cm-es átfedéssel. A sarkoknál, éleknél előzetesen élvédő
használata javasolt. A beágyazóréteg száradása
után a Krautol struktúrvakolatok felhordása előtt
a felületet alapozzuk le Krautol Putzgrundal vakolatalapozóval.
Anyagszükséglet :

kb. 6-10 kg/m2 az alapfelülettől függően habarcs
a ragasztáshoz és az üvegháló beágyazáshoz.
A pontos anyagszükséglet meghatározásához
mintafelület készitése szükséges
Feldolgozási feltételek:

A feldolgozási és a száradási idő alatt a felület és
a környezet hőmérséklete nem mehet + 5 °C alá .
A munkaterületet óvjuk az erős napsütéstől és a
széltől.
Száradási idő :

A ragasztás ágyazás után 1-2 nap elteltével lehet
a következő müveletet elkezdeni, teljes száradás 3
nap. .

P102 – Gyermekektől elzárva tartandó.
P103 – Használat előtt olvassa el a címkén közölt
információkat.
P261 – Kerülje a por belélegzését.
P280 – Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő
használata kötelező.
P363 - A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki
kell mosni.
P302 + P352 – HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő
vízzel és szappannal.
P333 + P313 – Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P304 + P340 – BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett
személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi
testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon
lélegezni.
P305 + P351 + P338 – SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott
esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen
megoldható. Az öblítés folytatása.
P337 + P313 – Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
P402 – Száraz helyen tárolandó.

Szerszámok tisztítása:

A munka befejeztével
szerszámok.
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Hulladék elhelyezés:

Építési hulladékként kezelendő, csatornába, élővizekbe nem önthető.

Megjegyzés:
Redukálóanyag használata esetén a cement vagy
cementtartamú keverék csomagolásán fel kell tüntetni a csomagolás időpontját, valamint azokat a
tárolási körülményeket és tárolási időt, amelyek
mellett fenntartható a redukálóanyag hatékonysága, és 0,0002 % alatt tartható az oldható
króm(VI) részaránya.

Biztonsági előírások:

Veszélyes összetevők: Portlandcement (EUszám: 266-043-4, koncentrációtartomány >20 )
Figyelmeztető H-mondatok:
H315 – Bőrirritáló hatású.

FIGYELEM

H317 – Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H319 – Súlyos szemirritációt okoz.
H335 – Légúti irritációt okozhat.
Az óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:
P101 – Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a
termék edényét vagy címkéjét.

.

Szavatossági idő:

6 hónap

Állapot: 01/2017

Műszaki tanácsadás:
Ez a Műszaki Ismertető nem foglalkozhat valamennyi, a gyakorlatban előforduló alapfelülettel és azok alkalmazástechnikai előkészítésével. Nehéz esetekben kérje szaktanács-adóink részletes és egyedi megoldást nyújtó véleményét.
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