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KESTON VAF 
víz alatti fugázó habarcs 
 
 
ALKALMAZÁSI TERÜLET 
Elsősorban víz alatti falazatok fugáinak, illetve fuga jellegű hézagainak kitöltésére ajánljuk. 
 
ANYAGÖSSZETÉTEL 
Kvarchomok, cement, tulajdonság javító adalékszerek, műanyagszál-vagdalék. 
 
MŰSZAKI ADATOK 
Max. szemcsenagyság:  1 mm 
28 napos nyomószilárdság:  min. 30 N/mm2 
28 napos hajlító-húzószilárdság: min. 5 N/mm2 
Víz / szárazanyag tényező:  0,16 (4 l víz / 25 kg szárazhabarcs) 
 
ANYAGSZÜKSÉGLET 
A fugaméretektől függő, pl.:  2 x 2 cm fuga keresztmetszet: 0,8 kg / m 
 3 x 3 cm fuga keresztmetszet: 1,8 kg / m 
KISZERELÉS, TÁROLÁS 
25 kg-os papírzsák, sértetlen csomagolásban 6 hónap 
 
FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ 
Az anyag + 5 oC fölötti víz- és műtárgy hőmérsékletnél használható fel. A szárazhabarcsot 16 tömegszázalék 
vízzel (25 kg zsákhoz 4 l víz) homogénre össze kell keverni, majd öt percig állni hagyni. A várakozás után az 
anyagot ismételten át kell keverni. Az átkeverés után az anyag képlékeny konzisztenciájú lesz és kész a 
bedolgozásra. A kész anyagot kézzel, betapasztással, vagy sűrített levegős pisztollyal, vagy szivattyús 
szállítással és bedolgozással lehet a hézagba bedolgozni. Az anyag bedolgozásakor gondosan ki kell tölteni a 
hézagot, ügyelve arra, hogy az áramló víz minél kevésbé tudjon belekapaszkodni a friss anyagba és kisodorni a 
hézagból. A bedolgozott anyag szokásos folyami áramló vízben nem mosódik szét. Az anyag felhasználható víz 
feletti fugák kitöltésére is. 
 
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. 
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. 
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.  
 
 


