MC-Estrifan Haftbrücke
Ásványi alapú tapadóhíd esztrich, beton, és habarcs rétegek közé
A termék tulajdonságai:
• Felhasználásra kész, csak vízzel kell keverni
• Egykomponens
• Oldószermentes
• Egyszer en bedolgozható
• Biztonságos kötést eredményez
• Szürke és vörösesbarna színekben elérhet

Alkalmazási területek:
• Tapadásközvetít cementkötés épít anyagok és ásványi alapfelület között

Feldolgozási javaslatok
Alapfelület el készítése
Az alapfelület legyen szilárd, hordóképes, valamint
tapadáscsökkent anyagoktól és szennyez désekt l
mentes. Tapadóesztrichek esetén tartsa be a DIN
18560 rendelkezéseit. Az Estrifan Haftbrücke felvitele
el tt gondosan nedvesítse el az alapfelületet. A felület
legyen mattnedves, de ne teljesen vízzel telített. Az
er sen nedvszívó felületeket többször nedvesítse meg.
Keverés
A 25 kg-os zsáknyi anyag vízigénye kb. 4,5 liter. Az
Estrifan Haftbrücke-t szórja egyenletesen, keverés
közben az el készített vízbe, amíg homogén,
csomómentes, iszapszer konzisztenciájú anyagot kap.
A keverési id kb. 5 perc. Keveréshez alacsony
fordulatszámú
(kb.
400
fordulat/perc)
kever t
használjon. A legkedvez bbek a kéttengelyes kever k
(pl. Beba Mischer B7, Collomix RGE 162 Duo, stb.)

Vegye figyelembe, hogy minden cementkötés
anyagnál el fordulhat a vízigény ingadozása. Ügyeljen
rá, hogy a bekevert Estrifan Haftbrücke ne engedje ki a
vizet.
Bedolgozás
A homogénre kevert anyagot a mattnedves alapfelületre
gondosan és egyenletesen hordja fel kefe segítségével.
Ügyeljen rá, hogy az Estrifan Haftbrücke a pórusokba,
egyenletlenségekbe is bedolgozásra kerüljön. A
felhordáshoz rövid sz r kefe, sikálókefe, sepr , vagy
meszel ajánlott. A friss, kissé meghúzott, matt nedves
tapadóhídra kell az esztrichet/betont felhordani. Ha
bedolgozáskor a tapadóhídra kell lépni, ajánlatos
szöges cip t használni.
A felhordott Estrifan Haftbrücke nem állhat túlságosan
hosszan szabadon. A teljesen átszilárdult tapadóhíd a
következ réteg felhordása el tt eltávolítandó, és frissel
pótolandó.
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Estrifan Haftbrücke m szaki adatok
Jellemz

Mértékegység

Érték

Felhasználás

kg/m3

Kb. 1.2

Bedolgozási id

perc

kb. 60

Vízadagolás

liter

kb. 4,5

Megjegyzések
Az alapfelület fajtájának és
érdességének
függvényében
20°C-os h mérséklet és
65 %-os páratartalom
mellett
25 kg-os zsákonként

Estrifan Haftbrücke terméktulajdonságok
Saját min ségbiztosítás

DIN EN ISO 9001 szerint

Szín

szürke, vörösesbarna

Halmazállapot

Por

Tárolás

Fagymentes helyen! Legalább 12 hónapig eltartható

Szállítási formák

25 kg-os zsák, 35 x 25 kg raklap

Ártalmatlanítás

Kérem a környezetvédelem érdekében a hordó tartalmát
maradéktalanul kiüríteni! Ehhez vegyék figyelembe
„eltávolítási tervezetünket a visszamaradt szállítmányokés tárolásukról”.

Ezek a tulajdonságokra vonatkozó adatok laborkisérleteken alapulnak, valós körülmények között ett l eltérhetnek. A
m szaki megfelel séget felhasználás el tt próbával kell ellen rizni, melyeket a majdani felhasználással megegyez
körülmények között kell végrehajtani.

Megjegyzés: Az ebben az ismertet ben szerepl adatok a tapasztalatunkat és legjobb tudásunkat tükrözik, de kötelezettség nélkül.
Azokat egyeztetni kell a mindenkori építkezéssel, alkalmazási céllal és különösen a helyi igénybevételekkel. Ezt feltételezve az
adatok helyességéért az értékesítési és szállítási feltételek keretében vállalunk felel sséget. A munkatársaink által adott, a
termékismertet kt l eltér ajánlások számunkra csak akkor kötelez ek, ha írásban meger sítik.
Kiadás: 08/03. M szakilag átdolgozott új kiadás esetén ez a kiadás érvényét veszti.
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