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Kiváló minőségű csemperagasztó csempéhez és járólaphoz, kőagyaghoz, 
könnyűszerkezetű lapokhoz és hasonlókhoz. Feldolgozható bel- és kültéren. 
 
Rendeltetése: 
A csemperagasztó sokoldalúan felhasználható építési ragasztó. Csempe, 
mozaik, kőagyag fejezőtégla, kőagyag, vágottlapok, klinkerlapok, terméskő 
(márvány kivételével), könnyűszerkezetű lapok ragasztásához. Betonra, 
vakolatra, esztrichre, könnyűszerkezetű- és gipszkartonlapokra, valamint 
pórusbetonra. Alkalmas középágyas habarcsnak és kisebb egyenetlenségek 
kiegyenlítésére. 
 
Anyaga: 
Kiváló minőségű, cementtel kötött és hidraulikusan keményedő fektetőhabarcs. A csempék utólagos 
beigazítását megengedően a fektetőhabarcs sokáig képlékeny marad. Kikeményedés után a 
csemperagasztó időjárás-, hő- és fagyálló. Ezért mind beltérben, mind pedig kültéri munkákhoz alkalmas. A 
csemperagasztó kromátszegény. 
 
Feldolgozás: 
A csomagolás tartalmát 5 kg-os tasakonként kb. 1,1 l tiszta vízzel állandó keverés közben csomómentes 
habarccsá keverje be. A kívánt konzisztencia beállítására esetleg utánadagolás szükséges. Kb. 15 perc 
érési idő után még egyszer keverje fel és azután dolgozza fel. Ne keverjen be több habarcsot, mint amennyit 
2 óra alatt fel tud dolgozni. Hordja fel a csemperagasztót egy fogazott spatulyával az aljzatra és fésülje át 
egyenletesen. Úgy válassza meg ehhez a fogazást, hogy teljes felületen biztosítsa a ragasztást. Csak annyi 
csemperagasztót fésüljön fel, hogy a csempe mindig alakítható ragasztóágyba legyen fektethető. 
Nem szabad a feldolgozást 5 °C-nál alacsonyabb levegő-, anyag- és aljzathőmérséklet mellett végezni. A 
frissen ragasztott felületeket védeni kell a túl gyors vízelvonástól (pl. napsugárzás vagy léghuzat által), 
fagytól és csapadéktól. 
 
Feldolgozási / keményedési idők: 
A feldolgozási idő +20 °C mellett kb. 2 - 3 óra. A hőmérséklettől függően a csempeburkolat kb. 24 óra múlva 
járható. és 2 - 3 nap múlva fugázható. 
 
Felhasználás: 
A fogyasztás a csempeformától, ill. a felhordás vastagságától (fogazás) függően:  
    

Forma  Fogazás Felhasználás 
Csempe 4 x 4 x 4 mm  kb. 1,8 kg/m² 
Profilozott hátoldal 6 x 6 x 6 mm  kb. 2,5 kg/m² 
Középágyas habarcsként 8 x 8 x 8 mm  4 kg/m² 

 
Aljzat: 
Az aljzatnak szilárdnak, hordképesnek, alaktartónak, valamint portól, piszoktól, olajtól, zsírtól és laza 
részektől mentesnek kell lennie. Erősen nedvszívó aljzatokat elő kell nedvesíteni. Festékbevonatokat le kell 
csiszolni, vagy lemaratni és letörölni. Nem alkalmasak egyenetlen, hajlékony és nedvességtől deformálódó 
épületelemek, mint pl. fa és málló vakolat. 
 
Tárolás: 
Szárazon és szakszerűen. 
 
Összetétel: 
Cement, adalékok, hozzátétanyagok. 
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Kiszerelés: 
5 kg-os tasak 
25 kg-os zsák 
 
Megjegyzés: 
A műszaki adatok 20 °C-ra / 65 % rel. légnedvességre vonatkoznak. Tartsa be a zsákon található biztonsági 
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   
 
BAHAG AG  BAUHAUS SCHWEIZ AG BAHAG AG BAUHAUS ZAGREB k.d. 
Postfach 100561  Sägetstrasse 5 Postfach 4000 Škorpi Kora 27 
D-68005 Mannheim CH-3123 Belp / Bern A-4600 Wels HR-10000 Zagreb 


