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> Capatect hőszigetelő rendszerek >> Meldorfer rendszer

Meldorfer 
Fugenmörtel 081
Kül-, és beltéri hézagoló habarcs Meldorfer  
Flachverblender burkolókövek teljes hézagolására.

Termékleírás

Műszaki információ Nr. 081

Azonnal felhasználható hézagoló habarcs Meldorfer Flachverblender burkolókövek 
illesztő- és fekvőhézagai felületmegkötő tömítésére.

■ „Nehezen gyulladó”
■ Kiváló vízpára áteresztő képesség
■ Időjárásálló, víztaszító DIN 18 550 szerint
■ Alakítható és könnyen feldolgozható
■ Rendkívül feszültségszegény, na-gyon jól formázható
■ Alkáli- und UV-ellenálló
■ Pigmentált
■ Cementmentes, műgyantakötésű
■ Ásványi töltőanyag kombináció

Vízfelvételi tényező: w<0,5 kg/(m²·h 0,5) DIN 52 617 szerint.

Földnedves.

Kb. 3-5 kg/m² kb. 12 mm-es fúgaszélességnél, a fúga mélységétől és az anyag 
tömörségétől függően. A felhasználandó pontos anyagmennyiséget az adott felüle-
ten elvégzett próba alapján lehet meghatározni.

Cementszürke.

25 kg-os vödör.

Hűvös, fagymentes helyen.

Felhasználás:

Tulajdonságai:

Műszaki adatok:

Konzisztencia:

Felhasználás:

Szín:

Kiszerelés:

Tárolás:
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Ez a műszaki információ a technika legújabb állása és a mi tapasztalataink alapján lett összeállítva. Tekintettel az 
alapfelületek és az objektumok sokszínűségére, a felhasználó nem menthető fel azon kötelessége alól, hogy az adott 
felületen próbafelhordást végezzen. Új kiadás esetén ez a nyomtatvány elveszti érvényességét.
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Feldolgozás

A Meldorfer Ansatzmörtel 080 ragasztó- és hézagoló habarcsnak keménynek és 
száraznak kell lennie. Állásidő meleg időjárás esetén legalább 2-3 nap. A Meldorfer 
hézagoló habarcs feldolgozásra kész. Az anyagot keverjük fel és az állagát igény 
esetén kevés víz hozzáadásával szabályozzuk. A hézagoló habarcsot megfelelő-
en széles hézagoló vassal helyezzük a hézagba. Enyhén nyomkodva simítsuk el. 
Esetleg az oldalra tapadt anyagot a száradás előtt kefével, vagy felületsimítóval 
dolgozzuk el.

A feldolgozás és a száradási idő alatt a környezet és az alap hőmérséklete nem 
csökkenhet +5 °C alá. Ne használjuk napfénytől felmelegedett felületen, erős szél-
ben, vagy esőben.

+20 °C-on és 65% rel. páratartalom mellett a hézagoló habarcs 24 óra múlva felü-
letszáraz. 2-3 nap múlva átszáradt. Alacsonyabb hőmérséklet és magasabb pára-
tartalom mellett ezek az idők meghosszabbodnak.

Vízzel, rögtön használat után.

Természetes adalékanyagok használata során csekély mértékű színárnyalatbeli kü-
lönbségek adódhatnak. Éppen ezért ügyeljünk arra, hogy azonos termékszámú 
termékekkel dolgozzunk, illetve előre keverjük ki a szükséges anyagmennyiséget.
Annak érdekében, hogy a száradási idő alatt megakadályozzuk, hogy a csapa-
dékvíz beszivárogjon, az állványzatra terítsünk ponyvát.

Csak olyan göngyöleg forgatható vissza, amelyből a maradék anyagot kiürítették. 
Folyékony anyagmaradványokat vízzel keverhető ragasztók, a beszáradt anyag-
maradványokat pedig kiszáradt festékek vagy háztartási hulladék formájában kell 
kezelni.

Gyermekek elől elzárva tartandó. Ha szembe jutott azonnal mossuk ki vízzel. Ne 
engedjük a lefolyóba, nyílt vizekbe vagy a talajba.

Lásd a Biztonsági adatlapot.

Ez a Műszaki Ismertető nem foglalkozhat valamennyi, a gyakorlatban előforduló 
alapfelülettel és azok festéstechnikai előkészítésével. Nehéz esetekben kérje szak-
tanácsadóink részletes és egyedi megoldást nyújtó véleményét.

Felhasználás:

Feldolgozási hőmérséklet:

Száradási idő:

Szerszámok tisztítása:

Tájékoztató:

Hulladék elhelyezés:

Figyelmeztetés:

Biztonsági adatok,  
veszélyességi- és szállítási 

mutatószám:

Műszaki tanácsadás:


