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Néhány perc múlva terhelhető cement gyors javításokhoz és azonnali 
szerelésekhez. Feldolgozható bel- és kültéren. 
 
Rendeltetése: 
Gyors és biztos dübelezéshez és pl. állványok, tiplik, lámpák rögzítéséhez, 
valamint sürgős betonjavítási munkákhoz. Vízáttörések betömésére is 
felhasználható a falakon. 
 
Anyaga: 
A gyorscement kiváló minőségű, gyorsan kötő cement, amely nagy 
szilárdságot ér el és néhány percen belül terhelhető. Kikeményedés után a 
gyorscement víz- és fagyálló. Ez a termék kromátszegény a TRGS 613 szerint. 
 
Aljzat: 
Az aljzatnak tisztának, hordképesnek, nedvszívónak és fogósnak kell lennie. A laza részeket el kell 
távolítani. Az aljzatot előkezelés után tisztítani kell. Jól elő kell nedvesíteni. 
 
Feldolgozás: 
A gyorscementet egy gumipohárban vagy hasonlóban lehetőleg lendületesen keverje be lemért mennyiségű 
vízzel (kb. 0,18 l/kg), míg csomómentes és homogén anyag keletkezik. Az aljzatokat elő kell nedvesíteni. 
Nyomja bele a gyorscementet a tervezett lyukakba és helyezze bele a tiplit rögtön a végleges pozícióba. A 
cement bevitelekor ügyeljen az üregmentességre. A kültéren feldolgozott gyorscementet védje pl. 
letakarással a nedvesség behatolása ellen. Ne keverjen be több cementet, mint amennyit az adott idő alatt 
feldolgozható. Megszikkadt cementet ne használjon már fel. A gyorscementet nem szabad nemvas 
fémekkel, például cinkkel, ólommal, rézzel és alumíniummal érintkezésbe hozni (korrózióveszély). 
 
A munkát nem szabad +5 °C-nál alacsonyabb levegő-, anyag- és aljzathőmérséklet mellett végezni. 
 
Feldolgozási / keményedési idők: 
A feldolgozási idő +20 °C mellett kb. 3-8 perc. A gyorscement már néhány perc múlva terhelhető. 
 
Felhasználás: 
A felhasználás a mindenkori alkalmazástól függően alakul. 
 
Tárolás: 
Szárazon és szakszerűen. 
 
Összetétel: 
Cement, hozzátétanyagok. 
 
Kiszerelés: 
1 kg-os pohár 
5 kg-os, 10 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 feliratot a csomagoláson 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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