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quick-mix P250 
kőzetpótló szárazhabarcs 
 
Tulajdonságok 
A P250 cement és mészhidrát kötőanyagú, különleges finomhomok adalékanyagot, színes pigmenteket és adalékszereket tartalmazó 
szárazhabarcs keverék, amely az előírt mennyiségű tiszta vízzel frisshabarccsá keverve homokkő és más terméskő felületek javítására 
és kiegészítésére, továbbá homokkő másolatok és díszítő elemek formázására alkalmas. A szilárd habarcs színárnyalata és 
szemcsézettsége messzemenően igazodik az alapkőzetéhez. Utólagos fugázáshoz földnedves, vagy kissé képlékeny konzisztenciában 
használható fugázó pálcával, rétegesen bedolgozva. 
Végleges alkalmazás előtt próbafelületen kell ellenőrizni a színkártyáról kiválasztható változat és az alapkőzet megjelenésének 
egyezését.  
 
Műszaki jellemez ők 
Legnagyobb szemátmérő  0,5 mm 
Színárnyalatok 
 
Nyomószilárdság 28 napos  

fehértől szürkéig (különleges színekben és 1,2 mm 
szemnagyságban igény szerint rendelhető)  
min. 15 N/mm2  

Hajlító-húzószilárdság 28 napos  min. 1 max.5 N/mm2 
Rugalmassági modulus kb. 13.280 N/mm2 
Keverővíz igény 
Kiadósság 

kb. 5,8 liter 35 kg szárazhabarcshoz 
35 kg szárazhabarcsból kb. 21 l frisshabarcs keverhető 

 
Feldolgozás 
 
Felület előkészítése 
Az alapfelület fagymentes, szilárd, szívóképes, portól és szennyeződésektől mentes legyen. A károsodott kő-részeket az ép 
kőmélységig ki kell vésni (fecskefarok profilban) oly módon, hogy legalább 10 mm habarcsréteget lehessen bedolgozni, a felületet 
alaposan elő kell nedvesíteni.  Ha nagyobb rétegvastagságra van igény, rozsdaálló erősítést (acélötvözet, sárgaréz, stb.) kell beépíteni. 
 
Bedolgozás 
1 zsák/35 kg szárazhabarcsot kb. 5,8 liter tiszta vízhez kell forgó keverőszárral hozzákeverni. A homogén frisshabarcs maximális 
felhordási rétegvastagsága egy lépésben 30 mm lehet. Az utolsó habarcsréteg szintje, amennyiben utólagos megmunkálásra kerül sor, 
2-3 mm-rel a kőfelülett fölött legyen. Ez a többletmagasság a teljes megszilárdulás (28 nap) után kőfaragó módszerekkel eltávolítható.   
 
Utókezelés 
A bedolgozott frisshabarcs felület utókezelésére javasolt impregnáló polimer emulziót felhordani, amely egyben növeli a felület 
víztaszító védettségét is. A túl gyors kiszáradás ellen (erős szél, vagy tűző napsütés), ill. kedvezőtlen időjárási hatásoktól (csapóeső, 
fagy stb. ) a friss felületet meg kell védeni. A feldolgozást nem szabad végezni, ha a levegő és az alapfelület hőmérséklete +5°C alatt 
van. A köd és az eső foltképződéseket és kivirágzásokat okozhat. A szilárd javítás színárnyalatát az alapfelület szívóképessége, az 
időjárás és a kivitelezés módszere befolyásolja és módosíthatja. Utánszállításoknál a bedolgozás előtt mindig ellenőrizni kell az 
egyezést.  
A szárazhabarcsot nem szabad más termékkel keverni.  
 
Tárolás 
Eredeti, zárt csomagolásban, fa raklapon, nedvességtől védve, a gyártástól számított 6 hónapon át. 
 
Szállítás 
35 kg-os papírzsákban 
 
 
Egészségügyi és biztonsági teend ők 
A termék munkabiztonsági, környezetvédelmi és hulladékkezelési előírásait a Biztonsági Adatlap tartalmazza. E szerint a termék 
szállítási/tárolási állapotban nem minősül veszélyes készítménynek. Vízzel keverve azonban lúgos kémhatású, és izgathatja a szemet 
és a bőrfelületet, ezért feldolgozáskor 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. Nem kerülhet 
gyermekek kezébe. 
Az anyag maradékát nem szabad csatornába, élő vízbe vagy 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. 
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