LB-KNAUF BÁZIS RAGASZTÓ

HABARCSTÍPUS
ALKALMAZÁSI TERÜLET
FELDOLGOZÁS
MÛSZAKI ADATOK
HABARCSTÍPUS:
Az LB-KNAUF Bázis ragasztó (fagyálló) gyárilag elõkevert szárazhabarcs, melyet az építkezés helyszínén
– közvetlenül a felhasználás elõtt – vízzel kell összekeverni. Cement kötõanyagot, ásványi töltõanyagot és
tulajdonságjavító adalékokat tartalmaz.

Cikkszám: 617011

MÛSZAKI ADATOK
Max. szemcse:

ALKALMAZÁSI TERÜLET:
Az LB-KNAUF Bázis ragasztót új és régi lakóépületek, középületek, ipari objektumok alapvakolattal ellátott
falazatainak és cement- vagy gipszkötésû aljzatok járófelületeinek borítására szolgáló kerámia, mûkõ,
természetes alapanyagú burkolatok ragasztására használhatjuk. Az LB-KNAUF Bázis ragasztót kizárólag
olyan külsõ-, belsõ téri felületeknél alkalmazzuk, ahol jelentõs hõmérséklet-ingadozások nem lépnek fel.
Cementkötésû forgácslap burkolásához nem alkalmazható!
FELDOLGOZÁS:

Követelmények az alapfelülettel szemben, az LB-KNAUF Bázis ragasztó felhordását megelõzõ mûveletek
Az LB-KNAUF Bázis ragasztót olyan felületekre hordjuk fel, amelyek megfelelõ szilárdságúak, por- és
szennyezõdésmentesek. Az LB-KNAUF Bázis ragasztó felhordását megelõzõen a falfelületek és az
alapfelületek nagyobb réseit, hornyait habarccsal kitöltjük úgy, hogy a felület közel egyenletes legyen. Ha az
alapfelület gipsz kötõanyagú, úgy azt a ragasztás elõtt LB-KNAUF Mélyalapozóval vagy LB-Knauf Esztrich- és
önterülõalapozóval kezelni kell.
A falazatok hibáit két héttel a burkolás megkezdése elõtt ki kell javítani. El kell távolítani a könnyen mozgó
részeket, alapvakolattal ki kell kenni a nagyobb repedéseket, hornyokat. Ahol nem egységes a falszerkezet,
célszerû hálós erõsítést alkalmazni. Az alapfelületek hibáit szintén ki kell javítani, amennyiben száraz, meg
kell nedvesíteni.
Az LB-KNAUF Bázis ragasztó tervezett felhordása elõtt a falfelületet – a falazat nedvességtartalmától függõen – kell elõnedvesíteni. A csempe vagy járólap hátoldalán található szennyezõdéseket nedves szivaccsal
távolítsuk el!

Az LB-KNAUF Bázis ragasztó feldolgozása
A 25 kg-os zsákokban forgalomba hozott LB-KNAUF Bázis ragasztót az építkezés helyszínén keverjük össze
vízzel. A keverést fúrógépbe fogott keverõszárral vagy – kis mennyiségek esetén – kézzel végezzük. Három
térfogatrész száraz ragasztókeverékhez egy térfogatrész víz szükséges. A keverés után 10 percig állni hagyjuk
a ragasztómasszát és a végsõ konzisztenciát a pihentetés után állítjuk be. A Bázis ragasztó felhordása hagyományos burkolószerszámokkal (rozsdamentes fogazott simító,) történik. A rétegvastagság 2–5 mm.
Ügyeljünk arra, hogy a csempe és a járólap felületét mindenütt ragasztó borítsa!
A ragasztó felhordása 5 °C feletti és 25 °C alatti hõmérsékleten ajánlott. A ragasztót kötésidõ alatt fagy
nem érheti. A burkolt felületek fugázását csak a ragasztó megkeményedése után – legkorábban három nap
múlva – szabad elvégezni.
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Nyomószilárdság:
Tapadószilárdság :
Hajlítószilárdság:

0,6 mm
>10 N/mm2
>0,5 N/mm2
>3 N/mm2

Anyagszükséglet:

3–6 kg/m2

Rétegvastagság:
Keverõvíz:
Keverési idõ:
Bedolgozási idõ:

2–5 mm
kb. 0,25 l/kg
min. 3 perc
2 óra

Csomagolás
25 kg-os papírzsákokban
1,2 to EUR raklapon, zsugorfóliázva.
Raktározás
Száraz, fedett helyen, eredeti
csomagolásban max. 12 hónapig.

