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PROFI KŐZETGYAPOT RAGASZTÓ  Termékkód  3790, 3791  
Állapot 05/2018  

 
Termék: Ragasztó és ágyazóhabarcs  EPS és kőzetgyapot hőszigetelő lapokhoz 

 
Alkalamzás: EPS és kőzetgyapot hőszigetelő lapok ragasztásához, ágyazásához, üvegszövetháló 

beágyazásához. 
 
Tulajdonságok: Kiváló tapadás, nagyfokú rugalmasság. Ásványi kötésű. 

 
Műszaki adatok: Összetétel: 

 
 
Anyagigény: 
 
 
Felhordási vastagság: 
Felhordási vastagság: 
Páradiff.ellenállási szám µ: 
Hővezetési tényező λ: 
Vízigény: 

Cement, mészkőhomok 0–1,2 mm, szerves 
kötőanyagok, Perlit, adalékok 
 
Ragasztás: kb. 4–6 kg/m² 
Ágyazás: kb. 4–9 kg/m² (EPS) 
Ágyazás: kb. 6–9 kg/m² (kőzetgyapot) 
Ágyazás: min. 3 mm (kőzetgyapot 4,5 mm) 
Ágyazás: max. 7 mm (EPS és kőzetgyapot) 
kb. 40 
kb. 0,80 W/m·K 
kb. 5,5–6 liter tiszta víz/zsák 

 
Normák: Európai Műszaki Engedély ETAG 004, ÖNORM B 6400-1, -2, -3,  

PROFI Hőszigetelő rendszer feldolgozási irányelvek 
 
Feldolgozás-
technika: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az alapnak száraznak, pormentesnek, teherhordónak, egyenes felületűnek (lásd ÖNORM 
DIN 18202),nedvszívónak, sóktól mentesnek, fagymentesnek kell lennie. A levegő és az 
alap hőmérséklete nem lehett kevesebb + 5° C-nál. 
Az alapfelületet vizsgálatához adott esetben szakítópróbát kell végezni. Nem kellő 
tapadású és szilárdságú bevonatokat és vakolatokat el kell távolítani. Krétásodó ásványi 
felületeket alaposan át kell söpörni és PROFI mélyalapozóval elő kell kezelni. 
 
Bekeverés: 
PROFI kőzetgyapot ragasztót a vakológéppel vagy keverőszárral is be lehet keverni. 5 
perc pihenőidő elteltével újra át kell keverni. Megszilárdult anyagot tilos vízzel újra 
átkeverni. Bárminemű adalék hozzáadása tilos! 
 
Ragasztás: 
A hőszigetelő lapok ragasztását az ún. szél-pont módszerrel végezzük (lásd ÖNORM B 
6400-1), úgy hogy az érintkezési felület az alappal min. 40% kell legyen. 
A felületi egyenetlenségek az  ÖNORM DIN 18202 (Táblázat 3, sor 5) szerinti mértékig 
megengedettek. 
Egyenletes alapfelület esetében alkalmazható a teljes felületű ragasztás, melyet fogas 
glettvassal viszünk fel. A ragasztó íly módon történő felhordása végezhető a Táblázat 2. 
alapján is. 
A további munkafolyamatokat (pl. dűbelezés) leghamarabb 1 nappal a ragasztó 
megkötése után folytathatjuk. 
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Vakolatalap: 
PROFI Kőzetgyapot ragasztót fogas glettelővel (10mm) felhúzzuk, majd az 
üvegszövethálót beágyazzuk ( minimálisan. 1 mm vastagságban). Az üvegszövethálót 10 
cm-es átfedéssel alkalmazzuk és a nyílásoknál diagonális ágyazást hozzunk létre. 
A vakolatalap vastagságának min. 5 mm-nek kell lennie, az üvegszövetháló a külső 
harmadban kell legyen. A fedővakolat időjárástól függően minimálisan 5 nap eltelte után 
vihető fel. 
 

  
 
Hulladékkezelés: Lásd Biztonságtechnikai adatlap 

 
Minőségbiztosítás: Saját gyártásközi termékellenőrzés és éves külsős ellenőrzés. 

 
Szállítási forma: Zsák (25 kg), 1.200 kg/raklap 

Siló átfolyókeverővel 
 
Tárolás: Száraz helyen, raklapon fóliázva min. 6 hónapig eltartható.. 

 
Biztonsági adatok: Lásd Bitonságtechnikai adatlap 

 


