
 

 

 

 

 

 

 

 

Szuper flexragasztó 
 

 
 
  

 www.probau.eu 
 

 Állapot: 2018. március – 1 – SFK 

 

• csökkentett porzású 

• rendkívül rugalmas 

• akár 30 %-kal is kiadósabb 

• ideális nagyformátumú kőanyaghoz/finom kőagyaghoz 

• vékony-/középágyas ragasztó 

• falra és padlóra, kül- és beltérben 

• csempére csempézéshez 

• padlófűtéshez 

• anhidritesztrichre és öntött aszfaltra is 

 
 
Felhasználás: 
A PROBAU Szuper flexragasztó csökkentett porzású, rendkívül rugalmas vékony-/középágyas ragasztó. 
Kiadóssága akár 30 %-kal is nagyobb a hagyományos flexragasztókénál. A szuper-flexragasztó nagyon 
nagy ragasztóereje és a hosszú fektetési idő (kb. 30 perc) miatt különösen nagyméretű kőagyaghoz és 
finom kőagyaghoz alkalmas falon és padlón. Nagyméretű csempeként falra max. 2500 x 1250 mm és 
padlóra max. 600 x 1200 mm formátum fektethető. Itt magasabb követelményeket kell támasztani az aljzat 
egyenességét illetően. Ragaszt betonon, vakolaton, anhidritesztrichen, öntött aszfalton, falazaton, 
gipszkartonlapon és könnyűbetonon, valamint csempét csempére. Padlófűtéshez, erkélyre és homlokzatra 
is. Kül- és beltérre. Kikeményedés után fagybiztos és vízálló. C2TE a DIN EN 12004 szerint. S1 a DIN EN 
12002 szerint. A szuper-flexragasztó kromátszegény. 
 
Aljzat:  
Az aljzatnak hordképesnek, alaktartónak, száraznak, tisztának, olaj-, esztrich- és pormentesnek kell lennie. 
A laza részeket el kell távolítani. Erősen nedvszívó aljzatok esetében előkezelés szükséges PROBAU 
Tapadásnövelő emulzióval. A sima, nem nedvszívó aljzatokat (pl. csempeburkolatot) előzetesen alaposan 
meg kell tisztítani. Nem tapadhatnak az aljzatra tisztítószer-maradékok. Ajánlatos az előkezelés PROBAU 
Kvarcalappal.  
 
Feldolgozás: 
Feldolgozás: Keverje be a PROBAU Szuper flexragasztót tiszta vízzel (20 kg-os zsákonként kb. 7,2 l) 
állandó keverés mellett csomómentes habarccsá. Kb. 3 perc érési idő után még egyszer keverje fel és kb. 4 
órán belül dolgozza fel. Már megszikkadt habarcsot nem szabad vízzel hígítani vagy száraz port 
hozzákeverni. A ragasztóhabarcsot egy fogazott spatulyával kell felhordani az aljzatra és egyenletesen 
átfésülni úgy, hogy biztosított legyen a ragasztás a teljes felületen. Csempét csak friss ragasztóba fektessen. 
Tartósan nedves területen (uszoda, terasz, erkély stb.) és nagyméretű csempéknél ügyelni kell a résmentes 
ragasztásra. Ezért a ragasztót a járólap, ill. a csempe hátoldalára is fel kell vinni (buttering-floating eljárás). 
Falfelületen nagyméretű csempék és járólapok esetén használjon ékeket. Padlófűtésre történő ragasztáskor 
a padlófűtést előtte le kell kapcsolni. A feldolgozást akkor lehet elvégezni, ha a padló felvette a környezeti 
hőmérsékletet. A levegő-, anyag- és aljzathőmérséklettől függően fali csempe esetében kb. 12 óra múlva, 
járólapnál kb. 24 óra múlva kezdhető el a fugázás. Nagyméretű csempe és járólap esetén és/vagy a 
ragasztócement nagyobb rétegvastagsága esetén hosszabb száradási idővel kell számolni. Nem szabad a 
feldolgozást +5 °C-nál alacsonyabb levegő- és aljzathőmérséklet mellett végezni. A friss ragasztót védeni 
kell a túl gyors kiszáradástól, fagytól, esőtől. 
 
Tárolás: 
Szárazon és szakszerűen. 
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Felhasználás:  
A fogyasztás a csempeformától, ill. a felhordás vastagságától (fogazás) függően: 
 

Forma Fogazás Felhasználás 

Mozaik   3 x 3 x 3 mm kb. 0,9 kg/m² 

Csempe   4 x 4 x 4 mm kb. 1,2 kg/m² 

Profilozott hátoldal   6 x 6 x 6 mm 1,8 kg/m² 

Középágyas habarcsként   8 x 8 x 8 mm 2,4 kg/m² 

 
 
 
Kiszerelés: 
20 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 
felhasználásra. 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 


