Műszaki adatlap

MULTIFILL-STONE
Színes, polimer-módosított cementhabarcs terméskövek, műkövek ragasztásához és
fugázáshoz
Leírás
Színes,
polimer-módosított
cementhabarcs
terméskövek és műkövek ragasztásához és
fugázáshoz. Kiváló mechanikai tulajdonságokkal és
rendkívüli színstabilitással rendelkezik. 5-40 mm
széles fugázáshoz ideálisan alkalmazható.
Besorolása az EN 998-2 szabvány szerint M15
típusú habarcs, az EN 13888 szabvány szerint pedig
CG2 típusú híg habarcs.

Alkalmazási területek
A MULTIFILL-STONE habarcs használható
minden típusú kő lerakásához, mind falak, mind
padlózatok
esetében,
beltéri
és
kültéri
felhasználásra egyaránt.

Műszaki adatok
Külső:

cementes por

Színek:

fehér (01), szürke (03),
bahama bézs (06),
világos okkersárga (16)

Vízszükséglet:

4,25 l/25 kg zsák

Részecske méret:

1,3 mm

Száraz habarcs
tömeg sűrűsége:

1,50 kg/liter

Friss habarcs
tömeg hőmérséklete:

1,85 kg/liter

Felhasználási
hőmérséklet:

+5°C és +35°C között

Kopásállóság:

≤ 250 mm³

Nyomószilárdság:
• 28 nap elteltével:
• 25 fagyás-olvadás
ciklus után:
Hajlítószilárdság:
• 28 nap elteltével:
• 25 fagyás-olvadás
ciklus után:

Fazékidő:

minimum 3 óra
+20 °C-on

Járhatóság:

24 óra elteltével
+20 °C-on

Felhasználás utasítás
A MULTIFILL-STONE-t hozzá kell adni vízhez
folyamatos keverés mellett, amíg egy egyenletes
massza nem képződik. A keveréshez kis
fordulatszámú keverő berendezés használata
ajánlott.
A keveréket körülbelül 5 percig pihentetni kell,
majd ismét meg kell keverni.
Ragasztásához a habarcsot vakolókanállal kell
felhordani. A fugázást ezzel egyidejűleg kell
végrehajtani, felhasználva a túlcsordult anyagot.
Ezt követően, amennyiben arra szükség van, a
hézagokat teljesen ki kell tölteni MULTIFILLSTONE anyaggal egy vékony fém simítókanál
segítségével. A felesleges anyagot egy nedves
szivaccsal kell eltávolítani.

Anyagszükséglet
A mennyiség a kövek méreteitől és a fuga
szélességétől és mélységétől függ.

Csomagolás
A MULTIFILL STONE
kiszerelésben kapható.

25

kg-os

zsákos

Tárolhatóság - Tárolás
12 hónap a gyártás dátuma után, eredeti, fel nem
nyitott csomagolásban, nedvességtől és fagytól
védett helyen történő tárolás esetén.

Megjegyzések
18,00 N/mm²

6,00 N/mm²

• A MULTIFILL-STONE termék cementet
tartalmaz, és lúgos szerként lép reakcióba a
nedvességgel, ezért irritáló szerként van besorolva.
• Tanulmányozza a csomagolásra írt biztonsági
tanácsokat és óvintézkedéseket.

6,00 N/mm²

FORINNO KFT.

18,00 N/mm²

ÉPÍTÉSI KÉMIA ÉS HABARCSOK

Száradási zsugorodás:

≤ 1 mm/m

FORGALMAZÁS:

Víz abszorpció:
• 30 perc elteltével:
• 240 perc elteltével:

≤ 0,5 g
≤ 1,5 g
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