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KESTON LB-4 TW  
lőtt szárazhabarcs ivóvíztározók javításához 
 
Általános jellemz ők 
Cement kötőanyagú, 0-4 mm kvarchomok adalékanyagot, műanyag szálvagdalékot és aktív kiegészítő anyagot tartalmazó, 
kloridmentes, 100%-ban szilikátkötésű szárazkeverék.  
 
Alkalmazási terület  
Alkalmas új építésnél és helyreállításnál betonfelületek kiegészítő megerősítésére, kiegyenlítésére és javítására 15-20 mm 
rétegvastagságban – ivóvízkezelő műtárgyak védelmére és szigetelésére is. Feldolgozható szárazhabarcs lövőgéppel, vagy kézi 
kőműves szerszámokkal.  
 
Műszaki jellemz ők  
Külső: szürke színű szemcsés keverék 
Maximális szemnagyság: 4mm  
Keverővíz igény:  szórásnál a szórófejnél állítva 
 kézi feldolgozáskor kb. 14 tömeg%, 3,5 liter/25 kg porhabarcs 
Kötésidő:  cca. 30 perc 
Nyomószilárdság, 28 napos : min. 45 N/mm2 
Tapadószilárdság, 28 napos:  min. 1,5 N/mm2 
Kiadósság:  11-12 liter frisshabarcs / 25 kg porhabarcs 
Fajlagos anyagigény:  cca. 22 kg/m2/1 cm. A szórási veszteséget egyedileg kell kalkulálni! 

 
Felhasználás 
Az alapfelület portól, laza részektől, olajtól, zsírtól és más tapadásrontó anyagoktól mentes legyen. Habarcsfelhordás előtt az 
alapfelületet mattnedves állapotig elő kell nedvesíteni. Feldolgozáskor a levegő és az alapfelület hőmérséklete min.+ 5 oC legyen. Az 
átlagostól eltérő hőmérsékletek módosítják a kötési és szilárdulási sebességet! 
Az Keston LB-4 TW valamennyi szárazbeton lövőgéppel felhordható, felülete kéziszerszámmal besimítható. A friss réteget legalább 
három napig nedvesítéssel kell utókezelni.  
 
Tárolás 
Száraz raktárban, fa raklapon kb. 6 hónap. 
 
Kiszerelés 
25, 40 kg-os többrétegű papírzsákban 
 
Rendelési jel  
Keston LB-4 TW 
 
Minősítés: A termék megfelel az MSZ EN 1504-3 szabvány követelményeinek, ezért a TLI Zrt. 2095-CPR-003-1/2008 sz. Tanúsítványa 
alapján a CE-jelzet feltüntetésére jogosult.  
 
Egészségügyi és biztonsági teend ők 
A cementhabarcsokra vonatkozó irányelveket be kell tartani. Veszélyes komponensek: portlandcement, kálciumhidroxid. Izgatja a 
szemet és a bőrfelületet. Bőrrel, szemmel való érintkezés kerülendő. Nem kerülhet gyermekek kezébe. Bőrre jutva túlérzékenységet 
okozhat, gumikesztyű viselése kötelező. Ha szembe kerül, bő vízzel ki kell mosni, és orvoshoz kell fordulni. Megfelelő védőruházatot és 
védőkesztyűt kell viselni. A maradékot nem szabad a csatornába üríteni. 
 
MEGJEGYZÉS 
Ajánlásaink, melyeket vásárlóink, illetve felhasználóink támogatására adunk tapasztalatainkon és a tudomány és 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. 
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