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DURA habarcs
gyorskötésű habarcs
Tulajdonságok
A DURA (elsősorban +10oC fölötti hőmérsékleten alkalmazható elsősorban vízszintes önterülő
technológiával) és DURA-T (téli, -5 oC és +10 oC közötti hőmérsékleten is alkalmazható, valamint függőleges
üregkitöltésre) beágyazó habarcs különleges minőségű cement kötőanyagot; tűziszárított pormentes homok
adalékanyagot; valamint kötésgyorsító, folyósító, tapadásfokozó adalékszereket tartalmazó, kloridmentes
száraz keverék, amelyet víz hozzáadásával lehet frisshabarccsá keverni. A frisshabarcs képlékeny
konzisztenciájú.
Alkalmazási terület
A DURA és DURA-T habarcs 1,5-40 mm vastagságban szerelési hézagok kitöltésére használható.
Alkalmasak többek között csatorna fedlapok szintbeállítására és rögzítésére.
Feldolgozás
Az alapfelületről a sérült, laza betonrészeket, a tapadást rontó port, olajat, zsírt és más szennyeződéseket el
kell távolítani, és a tiszta alapfelületet mattnedves állapotig előnedvesíteni.
A szárazhabarcsot az előírt vízmennyiséggel kényszerkeverőgépben vagy fúrógépbe fogott kis
fordulatszámú keverőszárral kell csomómentes frisshabarccsá keverni. A DURA-T habarcs megkeveréséhez
alacsony hőmérsékleten +40 oC hőmérsékletű meleg vizet kell használni. A keverési idő kb. 2-3 perc, ezután
az anyagot 15 percen belül kell felhordani az előkészített felületre.
Az anyagot utólagosan vízzel vagy más anyagokkal összekeverni tilos!
Műszaki jellemzők
Külső:
Maximális szemcseméret:
Keverővíz igény:
Frisshabarcs konzisztencia:
Bedolgozhatósági idő:
Kötésidő:
Testsűrűség:
Nyomószilárdság, 1 órás
36 órás
28 napos:
Tapadószilárdság, 28 napos:
Kiadósság:

szürke színű szemcsés porkeverék
0-1,0 mm
15-16 tömeg % (3,75-4,0 liter/25 kg
porhabarcs)
képlékeny
max. 20 perc
min. 20 perc
cca. 1800 kg/m3
min. 2 N/ mm2
min. 13 N/ mm2
min. 40 N/ mm2
min. 0,88 N/mm2
11-12 liter frisshabarcs/25 kg porhabarcsból

Feldolgozási hőmérséklet
A levegő és az alapfelület hőmérséklete +5°C és +30°C között, DURA-T esetén -5°C és +10°C között
Tárolás
Eredeti, zárt csomagolásban, nedvességtől védett helyen a gyártástól számított 6 hónapon át.
Szállítás
25 kg-os többrétegű papírzsákban
Tanúsítvány: A termék a megfelel az MSZ EN 1504-3 szabvány követelményeinek, a TLI Zrt. 2095-CPR003-1/2008 sz. Tanúsítványa alapján a CE-jelzet feltüntetésére jogosult.
Egészségügyi és biztonsági teendők
A termék munkabiztonsági, környezetvédelmi és hulladékkezelési előírásait a Biztonsági Adatlap
tartalmazza. Eszerint a szárazhabarcs nem minősül veszélyes terméknek, és nem jelzésköteles.
Cementtartalma miatt azonban vízzel keverve erősen lúgos kémhatású, ezért feldolgozásakor védőruházat,
védőkesztyű és védőszemüveg használata ajánlott. A bőrre jutott anyagot bő vízzel azonnal le kell mosni; a
szembe került anyagot vízzel kiöblíteni és orvoshoz fordulni.
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Az anyag maradékát nem szabad csatornába, élővízbe vagy a talajba üríteni, hanem vízzel keverés és
megszilárdulás után építési törmelékként kell elhelyezni.
Megjegyzés
Ajánlásaink, melyeket vásárlóink, illetve felhasználóink támogatására adunk tapasztalatainkon a tudomány
és a gyakorlat legújabb eredményein alapulnak. Mégsem tekinthetők szerződéses jogalapnak, kötöttségnek.
Minden esetben ajánlatos a felhasználandó anyagmennyiséget és a felhordás módját a helyi viszonyokhoz
illően megválasztani, esetleg próbafelületet készíteni.
Kiállítás dátuma: 2012. június
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