Speciális habarcsok és anyagok
Termékleírás
Szürke, hidraulikus látható habarcs eredeti rajnai trasszal az
ÖNORM B 3341, M 5 s szerint, klinkertéglák, belőlük készült
látható falazások, oszlopok stb. egyszerre történő falazásához és
fugázásához.

Klinker habarcs
trasszal
KlinkerMörtel mit Trass

Speciális habarcsok és
anyagok

•
•
•
•

0-2 mm szemcséjű
kézzel és géppel is eldogozható
kül- és beltérre
extra színek kérhetők

Tanúsítvány:
Műszaki Egyetem, Graz: TFVA szerinti folyamatos felügyelet
Színek:
grau, gelb, kieselgrau, rot, rotbraun, steingrau

Keverővíz: 25 l/zsák
Rendelési szám

Kiszerelés

Nettó ár

Raklap

Anyagszükséglet

grau
egyéb színek

40 kg

125 Ft/kg
200 Ft/kg

1200 kg

kb. 40 kg/m2 12 cm falvastagság esetén

Szürke, hidraulikus, száraz javító készhabarcs, elsősorban régi,
vizesedő épületek felújításához. A habarcs nem tartalmaz káros
anyagokat, nagy a páradiffúzió képessége és ezáltal hőmérsékletés légnedvességszabályozó hatása van. A benne lévő magas
trassz tartalom csökkenti a kapilláris pórusokat, megköti a
meszet, és ezzel jelentősen csökkenti a kivirágzás, foltképződés
további lehetőségét.

Trassz mészkőhabarcs              
TrassKalkMörtel

•
•
•
•
•
•
•

0-2 mm szemcséjű
vizesedő épületek felújítására
kézzel és géppel is eldogozható
kül- és beltérre
csökkenti a kapilláris pólusokat
kivirágzást és foltképződést csökkenti
vakolóhabarcs

Keverővíz: 6,5 l/zsák
Rendelési szám

Kiszerelés

Nettó ár

Raklap

Anyagszükséglet

40 kg

170 Ft/kg

1200 kg

kb. 27 l frisshabarcs zsákonként

740 Racofix® 2000
Gyorsjavító

Schnellmontagemörtel

Cement alapú, nagyon gyorsan szilárduló montázshabarcs. Már
nagyon rövid idő elteltével magasfokú felszakítóerő és
nyomószilárdság érhető el vele. Balkonokra és lépcsőkhöz. Vaskapuk,
garázsajtók, cölöpök és különféle műszaki szerkezetek rögzítéséhez.
•
•
•
•
•

kül- és beltérre
vízszigetelő
nem képződik repedés
2 perc alatt köt
krómszegény 2003/53/EG

Rendelési szám

Kiszerelés

Nettó ár

Raklap

Anyagszükséglet

740

Vödör: 5 kg

735 Ft/kg

360 kg

1 egység vízhez 3 egység Racofix® 2000

112 Építőanyagok
Az árak nem tartalmazzák az ÁFA összegét!

Speciális habarcsok és anyagok
Termékleírás

741 Racofix® 8700

Cement alapú, nagyon gyorsan szilárduló montázshabarcs
rögzítő szerkezetek, szaniterek, fogasok és dübelek azonnali
szereléséhez.

Schnellmontagemörtel

•
•
•
•
•

kül- és beltérre
vízszigetelő
3-5 perc alatt köt
a DIN 4102-1 alapján nem éghető
krómszegény 2003/53/EG

Speciális habarcsok és
anyagok

Gyorsjavító

Tanúsítvány
Anyagkutató- és vizsgálati Intézet Berlin:
– a betonvasra nincs korródáló hatása
Rendelési szám

Kiszerelés

Nettó ár

Raklap

Anyagszükséglet

741

Vödör: 5 kg

435 Ft/kg

360 kg

1 egység vízhez 3 egység Racofix® 8700

680 Racofix® WSM

Cement alapú, műanyagnemesítésű gyors tömítőhabarcs
csőtörések és vízbetörések eltömítéséhez pl. pincékben.
Kifejezetten jól használható nyomás alatt álló vízbetörésekhez.
Vízzel keverve a WSM egy plasztikus, tixotróp, könnyen eldolgozható tömítőhabarcsot képez.
Különösen alkalmas fúrt lyukak szigetelésére Sopro
Verkieselung használata után.

Vízbetörésgátló
anyag
WasserStoppMörtel

WSM 680

•
•
•
•
•

másodpercek alatt eltömíti a vízbetöréseket
90 másodpercen belül megszilárdul
magas vízfogó képesség
kloridmentes
korróziót okozó anyagoktól mentes

Rendelési szám

Kiszerelés

Nettó ár

Raklap

Anyagszükséglet

680

Vödör: 5 kg

1235 Ft/kg

225 kg

1,8 kg WSM 1 l űrtartalmú üreg töltésére

745 Racofix® SGM

Cement alapú, speciális kiöntőhabarcs, mely rendkívül hosszú
ideig megőrzi folyékonyságát. száradás után nagy szilárdságú.
20-120 mm között változtatható a fugaszélesség. Üregmentes
felületet biztosít fémkonstrukciókhoz, közetcsavarokhoz,
támasztékokhoz, gépek alatti alapokhoz, szorító- és szabályozó
ékhez, vezetősínekhez, ipari polcrendszerek alá, valamint készbeton elemek összeillesztéseihez. Gyűrődésmentesen szilárdul meg.

Speciális kiöntőhabarcs
Specialvergussmörtel

SGM 745

•
•
•
•
•
•
•

bel- és kültérre
szemcseméret: 0-5 mm
bedolgozási idő: 80-90 perc
rétegvastagság: 2-12 cm
krómszegény 2003/53/EG
járható kb. 24 óra után
teljesen terhelhető: 7 nap után

Tanúsítvány
Anyagvizsgálati Intézet Nordrhein-Westfalen:
– az ipari kiegyenlítőanyagok műszaki adatlapja alapján
bevizsgálva (1990. szept. kiadvány, átdolgozva: 1996)
Szövetségi Anyagvizsgáló- és kutató Intézet Berlin:
– “betonvasra nincs korrodáló hatása”

Rendelési szám

Kiszerelés

Nettó ár

Raklap

Anyagszükséglet

745

25 kg

260 Ft/kg

1000 kg

kb. 2 kg/dm2
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Speciális habarcsok és anyagok
Termékleírás
Hidraulikusan 5 perc alatt kökeményre kötő, ellenáll a korróziónak,
nem reped meg.

Gyors habarcs
SchnellfestMörtel

Speciális habarcsok és
anyagok

• bedolgozási idő: kb. 5 perc
• kül- és beltérre

Keverővíz: 6,75 l/zsák
Rendelési szám

Kiszerelés

Nettó ár

Raklap

Anyagszükséglet

50049

25 kg

225 Ft/kg

500 kg

1 egység vízhez 3 egység SFM

689 Furatkitöltő iszap

Nedvesség elleni vízszintes záróréteg.* Alkalmazható az aljzaton lévő üregekhez és hasadékokhoz. Ezen kívül felhasználható
Sopro kapilláriszáró anyagok reakciós katalizátoraként valamint furatok kitöltéséhez. Minden téglából, betonból kőből készült
ásványi alapú építményhez valamint sziklaalapzathoz is.

Bohrlochschlämme

BLS 689

•
•
•
•

kül- és beltérre
feltörő nedvesség ellen*
sókivirágzás ellen*
nedves falazat ellen*

Rendelési szám

Kiszerelés

Nettó ár

Raklap

Anyagszükséglet

689

Zacskó: 6x5 kg

295 Ft/kg

450 kg

kb. 1,0 kg/l üregenként

114 Építőanyagok
Az árak nem tartalmazzák az ÁFA összegét!

* Sopro kapilláriskitöltő anyagokkal

Speciális habarcsok és anyagok
Termékleírás

690 Kapilláris kitöltő

Speciális szilikátokat és hiydrofobizáló összetevőket tartalmazó,
oldószermentes, egykomponensű kapilláris kitöltő koncentrátum. a lyukfúrásos eljárás során utólag bevitt kapilláris kitöltő és
hydrofobizáló anyag horizontális vízzáró réteget képez és
megakadályozza, hogy a fal nedvesedjen. Felhasználható impregnálás során nedvszivó építőanyagok felületének kezelésére,
valamint az aljazat alapozására vakolás vagy következő rétegek
felvitele előtt.

Verkieselung

VK 690

•
•
•
•
•

bel- és kültérre
vizesedés ellen
sóképződés ellen
fal nedvesedése ellen
fixálja az elhomokosodó vakolatot

Rendelési szám

Kiszerelés

Nettó ár

Raklap

Anyagszükséglet

690

Kanna: 30 kg
kanna: 10 kg

1685 Ft/kg
1745 Ft/kg

480 kg
600 kg

kb. 2,5 kg/fm a felület szívóképességétől
függően, 10 cm falszélességnél

020 Kapilláris kiöntő

Kiöntő tölcsér a Sopro kapilláris kitöltő anyagához.
Az utólag is használható kapilláris kitöltő és hidrofobizáló anyag
horizontális vízzáró réteget képez és megakadályozza, hogy a
fal nedvesedjen.
Az anyag felvitelével hosszútávon szárazon tarthatóak a
pincékben, mélygarázsokban, víztárolókban, csatornarendszerekben lévő falak. Használható beton-, kő- és sziklafalakhoz. Megtartja az eredeti építőanyag jellegét, rögzíti azt, és védi a kivirágzástól,
penészképződéstől.

tölcsér

Verkieselungstrichter

VKT 020

•
•
•
•

Rendelési szám

Kiszerelés

Nettó ár

020

Karton: 20 db
tölcsér

1520 Ft/db

bel- és kültérre
vizesedés ellen
sóképződés ellen
fal nedvesedése ellen

Raklap

Anyagszükséglet
kb. 7-24 tölcsér
1 fm falhoz a falvastagságtól függően

Szállítás és tárolás alatt fagytól védeni kell.
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