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quick-mix MFR
vakolatjavító és fugázó szárazhabarcs
Általános jellemzők
Az MFR javítóhabarcs szálerősítést és különleges ásványi adalékanyagokat tartalmazó száraz keverék.
Régi, repedéssel sérült falazatok, fugák javítására alkalmazható. Az előírt mennyiségű vízzel könnyen
bedolgozható frisshabarccsá. Felhasználható bármilyen falazat felújításánál kézi és gépi feldolgozással, belés kültéren, egy vagy több rétegben.
Tulajdonságok
Nagy tapadóképességű, szálerősítésű, időjárás- és vízálló. Az alacsony rugalmassági modulusának és kis
zsugorodásának köszönhetően nem érzékeny repedések képződésére.
Műszaki adatok
Alapszín:
Szemcseméret:
Keverővíz igény:
Kiadósság:
Nyomószilárdság (28 napos):
..Feldolgozhatóság
Feldolgozási hőmérséklet:
..Rétegvastagság

világos szürke
0-1,2 mm
kb.5,5-6 liter/25 kg szárazhabarcs
kb. 19 l frisshabarcs/ 25 kg (cca 13 kg száraz keverék/1m2/10mm)
min. 2,5 N/mm2
30-60 perc
+5°C és +30°C között
5-15 mm

Feldolgozás
Alapfelület
A falazat hiányait, üregeit gondosan le kell zárni. A laza és málló részeket a teherhordó alapig el kell
távolítani, a fugákat kb. 15-20 mm mélységig kikaparni, és portalanítani. Ezután a tömör és erőzáró tapadás
érdekében a teljes felületet alaposan elő kell nedvesíteni. Kedvezőtlen környezeti feltételek (pl. magas
hőmérséklet, erős szél vagy huzat, nagy szívóképességű falazó anyag) esetén a fugák előnedvesítését a
fugahabarcs bedolgozása előtt különös gonddal kell végezni.
Az alapfelület és a levegő hőmérséklete +5°C fölötti legyen.
Bedolgozás
A szárazhabarcsot zsákonként kb. 5,5-6,0 l vízzel a bedolgozás módjához igazodó kissé képlékeny
konzisztenciájú frisshabarccsá kell keverni. Ezután sem több, sem más adalékot nem szabad hozzáadni! A
szokásos mélységű (kb. 15-20 mm) fugákba a habarcsot „friss a frissre” módon két rétegben kell bedolgozni,
erőteljes tömörítés mellett. A fuga melletti felületre került habarcs azonnali vizes lemosással, vagy száradás
után homokszórással távolítható el.
Utókezelés
A friss fugázást a kedvezőtlen időjárási hatások ellen (túl magas vagy alacsony hőmérséklet, fagy, huzat,
erős napsugárzás, csapóeső) nedvesen tartással vagy utókezelő szerrel (pl. Keston AC) kell megvédeni. Így
megakadályozható a kiszáradás/kiégés miatti károsodás. Az utókezelő szer egyben hidrofobizál is, melyre
antigraffiti vagy más bevonat is felhordható.
Szállítás: 25 kg-os többrétegű papírzsákban
Tárolás: száraz, fagymentes helyen, raklapokon a gyártástól számított 12 hónapig
Rendelési jel: quick-mix MFR
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. Az anyag maradékát nem szabad csatornába,
élővízbe vagy a talajba üríteni, vízzel keverés és megszilárdulás után építési törmelékként kell elhelyezni.
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