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VPI-Trass-HS 
kitölt ő és injektáló szárazhabarcs  
 
 
Tulajdonságok 
Nagy szulfátállóságú kötőanyagból, trasszból és ásványi töltőanyagokból álló szárazhabarcs keverék. 
Gyártása, minőségellenőrzése és szállítása megfelel a német DIN18557 szárazhabarcs szabványnak. A 
VPI-Trass-HS vízzel kevert frisshabarcsa kis viszkozitású, szivattyúzható, kloridmentes; szilárdulás utáni 
építésfizikai jellemzői a természetes kőfalazatok tulajdonságaival összehangoltak. 
 
Alkalmazási területek 
A VPI-Trass-HS habarcs üregek kitöltésére, háttöltésre és injektálásra használható. Kiemelten alkalmas 
természetes kőfalazatok szilárdítására. 
 
Műszaki jellemz ők 
(+20°C hőmérsékleten/65% relatív páratartalomnál)  
 
Külső: Szürke színű, finomszemcsés porkeverék 

Keverővíz igény: 
1 zsák (30 kg) szárazhabarcshoz kb. 9 l víz  
(a szárazhabarcs 30 tömegszázaléka) 

Duzzadás: Kb. ≥ 0,1 térfogat % 
Kiadósság: 30 kg szárazhabarcsból kb. 21 l frisshabarcs 
 
Feldolgozáskor a levegő és az alapfelület hőmérséklete legalább +5°C legyen. 
 
Feldolgozás 
A VPI-Trass-HS kitöltő és injektáló szárazhabarcsot teljes zsákonként kényszerkeverőgépben legalább 3 
percen át kell az előírt vízmennyiséggel frisshabarccsá keverni, majd megfelelő injektáló szivattyúval 
bedolgozni a kitöltésre váró üregekbe. 

Kiszerelés 
30 kg-os papírzsákban 
 
Tárolás 
Száraz és fagymentes raktárban fa raklapon kb. 6 hónapig tárolható 
 
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. 


