
Sopro Racofix® 8700  
Gyorsjavító
Cement alapú,  nagyon gyorsan megszilárduló szerelési habarcs, mely 
rövid idő elteltével magasfokú húzó- és nyomószilárdságot ér el.
A termék megfelel az 1907/2006/EK szabályozás VII. mellékletének..
  

 Gyorsan megszilárdul

 Korrózióálló

 Rendkívül szilárd

 Vízszigetelő

 Tanúsítvánnyal rendelkező termék

 Kül- és beltérre

Felhasználható: 
vaskapuk, teraszok és erkélyek lépcsőszerkezeteinek, tűzlétrák, zsanérok, ajtó- és ablakkeretek, 
garázskapuk, melegvíz ellátáshoz szükségek szerelvények, kapcsolótáblák és dobozok, neonreklám-
táblák, faburkolatok tartóelemeinek gyorsan terhelhető rögzítéséhez, beszereléséhez. 
Gépek, polcok, mosdók, konzolok, függő szekrények, rögzítéséhez. Fogasok, dübelek, csőbilincsek, 
tetőcsatornák és ereszek beépítéséhez. Falazatok és betoncsövek repedéseinek szigeteléséhez. 
Szennyvíz lefolyóvezetékek mögötti üregek kitöltésére. Függesztett szellőző természetes kő homlok-
zatok széleinek rögzítéséhez. 
 
Minden tiszta, hordozóképes, szilárd ásványi aljzat a magas- és mélyépítésben.
 
1 egység víz, 3 egység Racofix® 8700
 
+5°C és max. 25 °C között bedolgozható. 
Fagyban illetve megfagyott aljzaton nem használható.
 
3-5 perc. + 23 °C-os átlagos hőmérsékletre és 50% relatív páratartalomra vonatkoznak. Az ennél 
magasabb hőmérséklet lerövidíti, az alacsonyabb pedig meghosszabbítja ezeket az időadatokat.
 
Felbontatlan eredeti csomagolásban, szárazon, raklapon kb. 6 hónapig tárolható.
 
15 és 5 kg-os vödör

Felhasználási terület 
 
 
 
 
 
 

 
Alkalmas aljzatok

 
Keverési arány

 
Bedolgozási hőmérséklet 

 
Bedolgozási idő 

 
Tárolás

 
Kiszerelés

www.sopro.hu

Építőkémia felsőfokon

www.sopro.hu

Eredeti
egyedülálló

receptúra



Az aljzatot tisztítsuk meg és nedvesítsük elő.
1 egység vizet 3 egység Racofix® 8700-zal keverjük plasztikus habarccsá és azonnal használjuk fel. 
Csak annyi habarcsot keverjünk be, amennyit a nyitott idő alatt fel tudunk használni. 
Ne keverjünk bele gipsztartalmú anyagokat.

A berlini Anyagkutató- és vizsgálati Intézet (BAM) igazolja, hogy a Racofix® 8700 az alkalmazott (elekt-
rokémiai) vizsgálati eljárás során betonba ágyazott vasra és rögzítő elemekre semmilyen korródáló 
hatást nem fejtett ki. A korróziógátló hatás tartamáról nincs szakvélemény.
A monolitikus építkezés és Építőanyagtechnológiai Egyetem Karlsruhe a Racofix® 8700-at a követke-
zőképpen sorolta be: a DIN 1053 alapján MG III, a DIN 4102-1 alapján A1-es építőanyag (nem éghe-
tő). 

Cementet tartalmaz. Erősen lúgos nedvesség vagy víz hatására.

Veszélyjelzése: Xi ingerlő hatású, veszélyt jelentő összetevője: portlandcement

Kockázati tényezők (R-mondatok):
R 37/38  A légzőszerveket ingerli.
R 41  Komoly szemsérülést okozhat
Biztonsági előírás (S mondatok):
S 2  Gyerekektől távol tartandó.
S 22  A habarcsport ne lélegezzék be.
S 24/25  Kerüljék a bőrrel vagy szemmel érintkezését.
S 26  Szembe jutva azonnal alaposan vízzel ki kell öblíteni, és orvoshoz kell fordulni.
S 37/39 Munkavégzéshez megfelelő védőkesztyűt és védőszemüveget kell viselni.
S 46  Amennyiben lenyelik azonnal forduljanak orvoshoz, és mutassák be a csomagolást vagy az  
  adatlapot.

GISCODE ZP1
Krómszegény az EG 1907/2006 számú rendeletének XVII. kiegészítése alapján.

Biztonságtechnikai
előírás

Sopro Hungária Kft.
2092 Budakeszi, Szőlőskert út 21., Telefon: 23/ 458-040, Értékesítés: 23/ 458-046, Fax: 23/ 458-048, E-mail: info@sopro.hu, Internet: www.sopro.hu
Nyitva tartás:  H-Cs: 8.00 - 16.00    P: 8.00 - 13.00

Tanúsítvány és 
szakvélemény

Bedolgozás

Az eb ben a leírás ban ol vas ha tó ada tok ter mék leírá sok, ame lyek ta pasz ta la taink ra és vizs gá la taink ra tá masz ko dó ál ta lá nos uta lá sok, és nem 
al kal maz ha tóak konk rét, egyes ese tek re. Az itt fel so rolt ada tok nem ké pez he tik sem mi fé le kártérítési igény alap ját. Szük ség ese tén kér jük, for dul jon 
mű sza ki ta nács adóink hoz! A változtatás jogát fenntartjuk!

Rögzítéshez,
felfüggesztéshez:

Szigeteléshez,
javításhoz:

Szereléshez,
rögzítéshez:

fűtőtestek, melegvíz ellátást biztosító 
berendezések, kapcsolótáblák és dobo-
zok, mosdók, polcok, konzolok, függő 
szekrények, reklámtáblák, neonreklámok, 
rögzítő szerkezetek, stb.

falazatok és beton csövek sérült részei, 
szennyvíz elvezető csövek rögzítésénél 
keletkezett üregek.

lépcsők, erkély korlátok, garázs és vas 
ajtók, ajtó és ablak keretek, tűzlép-
cső, tetőereszek és lefolyók, fogasok, 
dübelek, csőbilincsek, zsanérok.


