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PROFI ALPHAFLIESSESTRICH 4 MM 
CA-C20-F4 (E225)  

Termékkód:  2140 
Állapot 05/2018  

 
Termék: Könnyen önterülő Calcium-szulfát folyékony esztrich 
 
Alkalmazás: mindenféle aljzathoz, új és régi építményeknél is.. 
 
Tulajdonságok: Önterülő esztrich, úszóesztrich, csúsztatott esztrich, padlópűtéshez alkalmas. 
 
Műszaki adatok: Összetétel: 

 
Anyagigény: 
Felhordási vastagság: 
Nyomószilárdság: 
Hajlítószilárdság: 
Hővezetési tényező λ: 
Szárazanyagsűrűség: 
Páradiff. ellenállási szám µ: 

Calcium-szulfát, mészkőhomok 0–4 mm, adalékok 
 
kb. 19 kg/m²/cm 
lsd. ÖNORM B 3732 
28 nap után - > 20,0 N/mm² 
28 nap után - > 4,0 N/mm² 
kb. 1,4 W/m·K 
kb. 1.900 kg/m³ 
kb. 40 

 
Normák: ÖNORMEN B 3732, DIN 18202 és EN 13813,  

Folyékony esztrich kivitelezési irányelvek (ARGE Estrich). 
 
Feldolgozás-
technika: 

A kivitelezés ideje alatt és után legalább 3 napig a levegő és az alapfelület hőmérséklete 
több kell legyen + 5° C -nál. Az alapfelületet az ÖNORM B 3732:2013 alapján kell 
megvizsgálni és besorolni. 
Az egyenetlenségeket kiegyenlítő betonnal kell kezelni. 
 
Dilatációs hézagot körben min. 0,5 cm-t, padlófűtésnél min. 1 cm-t kell hagyni.  
Nagy felületeknél ezt a hézagképzést a Folyékony esztrich kivitelezési irányelvek szerint 
kell elvégezni. 
 
Alapvetően  a  PROFI Alpha folyékony esztrichet 4mm CA-C20-F4 (E225) fuga nélkül lehet 
kilakítani, ha a helység hossz/szélesség aránya max. 3:1 és nincsen benne beugró sarok 
vagy beépítés. 
Fugafajták és a fugakialakítás – padlófűtés esetén is – a Folyékony esztrich kivitelezési 
irányelvek szerint. 
 
Ha helyenként az esztrich vastagsága több lett a névleges vastagságnál, azokat a 
helyeket egyértelműen nedvességmérési pontokkal jelölni kell.  
80mm feletti esztrichvastagság nem ajánlott. 
 
 
Bekeverés: 
PROFI Alpha folyékony esztrich 4mm CA-C20-F4 (E225) bármilyen vakológéppel 
bekeverhető, és egy átalakítócső segítségével max. 35 méterre továbbítható 
(pumpálható). Óránként kb. 3 to szárazanyag dolgozható ki.  
Az esztrich beépítése előtt a konzisztenciát be kell állítani  egy 1,3 literes mérőedényben, 
35-40 cm-es kifolyó masszával.  
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Munkatechnika: 
Az anyag bedolgozása után a felületet rezgőléccel ki kell egyengetni. Az esztrich 24 óra 
eltelte után járható és 3 nap után részben terhelhető. Padlófűtés esetében 
elengedhetetlen a nedvességmérési pontok kialakítása. 

 
Javaslat: Rendeltetésszerű beépítés, az érvényes Normáknak megfelelő utókezelési munkálatok 

(ÖNORM B 2232) , a Folyékony esztrichek tervezési és kivitelezési irányelvek  (Ausgabe 
4/März 2009) betartása esetén a Profi Alphafließesztrich 4 mm CA-C20-F4 (E225) 
tapadószilárdsága csiszolás nélkül rendszerint eléri  > 1,0 N/mm² - t. 
 
Ha az esztrich kiterjedését (35-40 cm) nem veszik figyelembe vagy ha igénybeveszik a 
felületet a védelmi időn belül, a következmény alacsonyabb tapadószilárdság lehet és le 
kell csiszolni! 
 
A Profi Alphafließestrichet 4 mm CA-C20-F4 (E225) min. 2 napig óvni kell a közvetlen 
napsütéstől, huzattól és a gyors kiszáradástól. 
 
Az esztrichfelület burkolhatósága függ az építkezés körülményeitől (száradási lehetőségk, 
időjárás) és egy CM-gép segítségével bemérhető. alapvetően az esztrich 5 nap alatt 
kiszárítható. 
A  PROFI Alphafließestrich 4mm CA-C20-F4 (E225) kiszárítását az ÖNORM B 3732 
rendelkezései alapján kell elvégezni – Fűtési jegyzőkönyvet kell vezetni (weboldalról 
letölthető). 
 
A maradványnedvesség értékei  (CM-géppel vizsgálva) padlófűtés nélkül a következők: 
 
Textil és rugalmas burkolatok < 0,5 % 
Fa parketta < 0,3 % 
Kerámia burkolatok, természetes és műkövek < 0,5 % 
 
Padlófűtés esetén: 
 
Textil és rugalmas burkolatok < 0,3 % 
Fa parketta < 0,3 % 
Kerámia burkolatok, természetes és műkövek < 0,3 % 
 
Olyan helységekben, melyek az ÖNORM B 2207 ill. B 3732, C-melléklet alapján a 
nedvességigénybevétel függvényében W4-W5 kategóriába tartoznak (ipari víznyelő 
padlók) NEM használható Calcium-szulfát esztrich. 

 

 

A Profi Alphafließestrichet 4mm CA-C20-F4 (E225)  IBO-Tanúsítvány-nyal tüntették ki és 
ökológiai építőanyagokhoz sorolták. A lakóépületek energia-igazolvány kiadásánál plusz 
pontot jelent ezen termék használata. 

 
Hulladékkezelés: lsd. Biztonságtechnikai adatlap 
 
Minőségbiztosítás: Saját gyártásközi termékellenőrzés 
 
Szállítási forma: zsák (40 kg) , 1.400 kg/raklap 
 
Biztonsági adatok: lsd. Biztonságtechnikai adatlap 
 


