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KESTON DUR-2 
üreg- és hézagkitölt ő anyag 
 
Tulajdonságok 
A KESTON DUR-2 cement kötőanyagot, puzzolános kiegészítő kötőanyagokat, finomszemcsés kvarchomokot, és különleges 
adalékszereket tartalmazó szárazhabarcs, melyet víz hozzáadásával kell friss habarccsá keverni. Az üregekbe vagy hézagokba 
bedolgozott frisshabarcs jól tapad az alapfelületekhez, és csak igen kis zsugorodással szilárdul. 
 
Alkalmazási terület 
A KESTON DUR-2 habarcs olyan üregek, szerkezeteken belüli és szerkezetek közötti hézagok kitöltésére alkalmas, ahol a jó 
hézagzárás mellett nem elsődlegesek a nagy szilárdsági követelmények. 
 
Feldolgozás 
A szárazhabarcsot teljes zsákonként, kényszerkeverőgépben, legalább 3 percen át kell az előírt vízmennyiséggel összekeverni. A 
homogén frisshabarcsot megfelelő szivattyúval vagy kéziszerszámmal kell a bedolgozás helyére juttatni. A habarcs csak a nyitott, 
átjárható, egymással összefüggő üregeket és hézagokat tudja kitölteni. 
 
Keverési arány: 1 zsák (25 kg) KESTON DUR-2: kb. 8,3 liter keverővíz 
 
Feldolgozási h őmérséklet 
A levegő és az alapfelület hőmérséklete +5oC és + 30 oC között legyen. 
Az átlagostól eltérő hőmérsékletek módosítják a kötés és szilárdulás sebességét. 
 
Műszaki jellemz ők 
 

Külső: szürke színű, finomszemcsés porkeverék 
Keverővíz igény: kb. 33 tömeg% 
Bedolgozhatósági idő: max. 60 perc (+20 oC-on) 
Frisshabarcs testsűrűség 1800 kg/m3 

Hajlító-húzószilárdság       7 napos min.  2,0 N/mm2 

                                         28 napos min.  3,0 N/mm2 
Nyomószilárdság               7 napos min.  8,0 N/mm2 

                                        28 napos min. 15,0 N/mm2 
 
Tárolás 
Eredeti, zárt csomagolásban, nedvességtől védett helyen, fa raklapon a gyártástól számított 6 hónapon át. 
 
Szállítás         
25 kg-os többrétegű papírzsákban. 
 
Rendelési jel 
KESTON DUR-2 
 
Egészségügyi és biztonsági teend ők 
A termék munkabiztonsági, környezetvédelmi és hulladékkezelési előírásait a Biztonsági Adatlap tartalmazza. Eszerint a szárazhabarcs 
nem minősül veszélyes terméknek, és nem jelzésköteles. Cement és mészhidrát tartalma 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. 
Az anyag maradékát nem szabad csatornába, elő vízbe 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. 


