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Kiváló minőségű, tűzálló habarcs kályhák, kemencék, kandallók, nyitott 
kandallók és grillkandallók falazásához és javításához. Feldolgozható bel- és 
kültéren. 
 
Rendeltetése: 
A tűzálló habarcs alkalmas tűzhelyek és fűtőgázvonulatok kifalazására, 
tűzálló téglák falazására, falbélés berakására, kisebb sérülések kijavítására 
tűzálló bevonatokon, kályhák, kemencék, kandallók, nyitott kandallók és 
grillkandallók falazására és javítására. 
 
Anyaga: 
A tűzálló habarcs kiváló minőségű építőanyag válogatott kötőanyagokkal. 
 
Aljzat: 
Az alapnak szilárdnak, síknak, hordképesnek, alaktartónak, tisztának, olaj- és zsírmentesnek kell lennie. A 
laza részeket el kell távolítani. Aljzatot és téglát elő kell nedvesíteni. 
 
Feldolgozás: 
A tűzálló habarcsot 2 kg-os tasakonként 0,4 - 0,5 l tiszta vízzel állandó keverés közben csomómentes 
habarccsá keverjük be. Ennek során a vizet kell a száraz habarcshoz adni. A kívánt konzisztencia 
beállítására esetleg utánadagolás szükséges. Ügyelni kell arra, hogy csak tiszta edényeket és szerszámokat 
használjunk. Kisebb sérülésekhez javítómasszaként használva a vízszükségletet 2 kg-os tasakonként 0,3 - 
0,4 l-re kell redukálni.  
 
Nem szabad a feldolgozást + 5 °C-nál alacsonyabb levegő- és aljzathőmérséklet mellett végezni. A friss 
falazatot, ill. a frissen javított helyeket védeni kell a túl gyors vízelvonástól (pl. léghuzat vagy napsugárzás 
kerülése), fagytól és csapadéktól. 
 
Feldolgozási / keményedési idők: 
A feldolgozási idő +20 °C mellett az aljzattól függően kb. 30 - 60 perc. Nem túl gyors felfűtés mellett már kb. 
12 óra múlva, egyébként 24 óra múlva üzembe vehető a falazott, javított hely. 
 
Felhasználás: 
A felhasználás a felhordás vastagsága, ill. a téglaforma szerint alakul. 
 
Tárolás: 
Szárazon és szakszerűen. 
 
Összetétel: 
Kiváló minőségű kötőanyagok, ásványi adalékanyagok. 
 
Kiszerelés: 
2 kg-os tasak 
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Megjegyzés: 
A műszaki adatok 20 °C-ra / 65 % rel. légnedvességre vonatkoznak. Tartsa be a csomagoláson található 
utasításokat. 
 
Ez a termék cementet tartalmaz és lúgosan reagál vízzel/nedvességgel. Ezért védeni kell a bőrt és a 
szemet. Érintkezés esetén alapvetően le kell öblíteni vízzel. Szembe kerülés esetén haladéktalanul orvoshoz 
kell fordulni. Lásd a zsákfeliratot is. 
 
Állításaink széles körű vizsgálatokon és gyakorlati tapasztalatokon alapulnak. Nem vonatkoztathatók minden 
alkalmazásra. Ajánlatos ezért adott esetben alkalmazási próbát végezni. Fenntartjuk a műszaki változtatás 
jogát a fejlesztés keretében. Egyebekben általános üzleti feltételeink érvényesek. 
 

További felvilágosítás: 
Szerviztelefon:  0049 (0) 180/3 000 462   
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