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Ez a műszaki adatlap tapasztalataink és a technika legújabb állása alapján készült el. A feltételek sokfélesége miatt (különböző 
alapok, objektumok, időjárási viszonyok, stb.) ezen tartalomból kifolyólag a Profibaustoffe Asutria GmbH. semmire nem kötelezett.. 
Nem mentesítik a vevőt termékeink tervezett felhasználási célra való alkalmasságának saját felelősségre történő ellenőrzése alól. 
 

PROFI TAPADÓHABARCS 0,6 MM  Termékkód 2850  
Állapot 05/2018  

 
Termék: Kül-és beltéri, mész-cement tapadóhabarcs 

 
Alkalmazás: Kül-és beltéri tapadásközvetítő mész, mészcement vakolatok és sima vakolatalapok közé, 

mint pl. a beton. Repedések javítására ásványi felületeken és üvegszövet háló 
beágyazására. 

 
Tulajdonságok: Kiváló tapadóképesség és magasfokú rugalmasság. Ásványi kötésű tapadóhabarcs. 

 
Műszaki adatok: Összetétel: 

 
Anyagigény: 
Felhordási vastagság: 
Nyomószilárdság: 
Hajlítószilárdság: 
Szárazanyagsűrűgég: 
Páradiffúziós ellenállási szám: 
Hővezetési tényező: 
Vízigény: 

mészhidrát, cement, mészkőhomok 0–0,6 mm, 
adalékok 
kb. 5 kg/m² 
3 – 6 mm 
> 6,0 N/mm² 
> 2,0 N/mm² 
kb. 1.500 kg/m³ 
μ = kb. 20 
λ = 0,80 W/mK 
kb. 8,0 liter tiszta víz zsákonként 

 
Normák: Európai  Norma EN 998-1 (CS IV),  ÖNORM B 3346, B 3407 und ÖAP-Irányelvek. 

 
Feldolgozás-
technika: 

A vakolatalapnak száraznak, pormentesnek, teherbírónak, egyenletes felületűnek 
(ÖNORM  DIN 18202 szerint), nedvszívónak,kivirágzás- és fagymentesnek kell lennie. 
(alap és levegő hőmérséklete +5 °C felett)  
Festékréteget vagy vakolatot, aminek nincs meg a kellő tapadása vagy szilárdsága, 
távolítsuk el.  
A porzós ásványi felületeket alaposan seperjük le és Profi Mélyalapozóval előkezeljük. 
 
Bekeverés: 
PROFI Tapadóhabarcs 0,6 mm bekeverhető keverőszár, átfolyókeverő vagy vakológép 
segítségével. 
 
Munkatechnika: 
PROFI Tapadóhabarcs 0,6 mm-t – tapadásközvetítőként  – fogasspaklival fel kell húzni. A 
következő réteget alapfelülettől függően „frisset a frissre“ vagy kb. 1 nap elteltével kell 
felhordani  
 
Ásványi vakolatok javításánál a tapadóhabarcsba kell középmélyen az üvegszövethálót 
beágyazni (min. Lyukbőség 3x3mm). 
Ágyazóréteg felhordása min. 1 hét múlva. 
Lásd még  ÖNORM B 3346 és ÖAP – Feldolgozási irányelvek. 
. 
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Hulladékkezelés: lsd. Biztonságtechnikai adatlap. 

 
Minőségbiztosítás: Síját gyártásközi termékellenőrzés. 

 
Szállítási forma: 
 
Tárolás: 

zsák (30 kg), 1.260 kg/raklap 
 
Szárazon, raklapra fóliázva min. 6 hónapig eltartható. 

 
Biztonságtechnikai 
adatok: 

 
lsd. Biztonságtechnikai adatlap. 

 


