
Supralux Portal Polisztirol és üvegszövet ragasztó 

 
Leírás 
Ásványi alapú szárazhabarcs.  
Alkalmazási terület: 
Homlokzati hıszigetelı rendszerek, szigetelı lemezek ragasztására, üvegszövettel való 
erısítésére, beágyazására.  
Tulajdonságok: 
Cement és akrilát mőanyag diszperzió bázisú, ásványi töltôanyagokat, adalékokat és 
segédanyagokat tartalmaz.  

Gyakorlati információk 

Kiszerelés: 
25 kg 
Tárolás: 
+5 és +30˚C közötti hımérsékleten, fedett, zárt, közvetlen napfénytıl és sugárzó hıtıl védett, 
száraz, hővös helyiségben az MSZ 13910 szerint. A termék fagyveszélyes! 
Minıség megırzési idı: 
Elıírásszerő tárolás esetén 12 hónap 
Felhordási módok: 
Rozsdamentes glettvas, fogazott glettvas 
Kiadósság: 
Szigetelılap ragasztáshoz és üvegszövet beágyazáshoz kb.: 
6-8 kg/m2 (a pontos anyagszükséglet meghatározásához próbákat kell végezni.) 
Száradás: 
20 °C-on, 65 % relatív páratartalom estén a simító réteg 24 óra elteltével 
felületi száraz. A ragasztó teljes megkötési ideje 2-3 nap (hővösebb idıjárás esetén ez 
meghosszabbodhat). 
Tőzveszélyességi fokozat: 
IV. Nem tőzveszélyes 

Felhasználási útmutató 

Felületelıkészítés, felhordás 
Az alapfelületnek tisztának, szilárdnak, száraznak, egyenletesnek, mozgás és 
zsugorodásmentesnek kell lennie.Nagy falfelületi egyenetlenség esetén célszerő kiegyenlítı 
alapvakolatot készíteni. Amennyiben a ragasztandó felület régi típusú vakolat, úgy a ragasztás 
elıtt Supralux Impregnáló alapozóval mélyalapozni kell, majd száradás után a ragasztás ill. 
hálóbeágyazás megkezdhetı. A száraz habarcsot megfelelı mennyiségő víz hozzáadásával 
kenhetı állagúra keverjük (1 zsák ragasztóhoz kb. 6-7 liter víz hozzáadása szükséges.) A 



keverést célszerő fúrógépbe erısített keverıszárral végezni, 10 percig dagadni hagyni, majd 
újból összekeverni. A bekevert anyagot 4 órán belül fel kell használni. A hıszigetelı lapok 
vastagságának megfelelı vízoros lábazati sín használata szükséges. A hıszigetelı lapokat a 
szélein körbe és középen 5-6 pontban kenjük be. A hıszigetelı lapokat kötésben ragasszuk fel 
és ügyeljünk a lapok síkjának pontos beállítására. A ragasztó megszáradása után a lapokat 
csiszolással hozzuk síkba. Szükség esetén dübelezést végezzünk. A csiszolt felületre 
glettvassal hordjuk fel a ragasztót és az üvegszövetet 10 cm átfedéssel ágyazzuk be, majd 
simítsuk el és szükség esetén pótoljuk a ragasztó réteget, hogy az üvegszövetet teljesen 
eltakarja. +5 °C alatti hımérsékleten nem alkalmazható, +26 °C felett a felhordás nem 
javasolt. Kerülni kell az erıs napsütést és az esızést. A felhordott felületet 24 órán belül nem 
érheti fagy és csapó esı, valamint védeni kell a tőzı napsütéstıl. A szerszámokat a munka 
befejeztével csapvízzel azonnal el kell mosni.  

Hıszigetelı rendszer kialakítása:  

Felület 
impregnálás, szigetelôlap ragasztás, háló beágyazás 
Ép vakolat 
1x Polisztirol és üvegszövet ragasztó 
Régi, sérült vakolat 
1 x Supralux Impregnáló alapozó, 1x Supralux Portal Ragasztó 

Vékonyvakolat bevonatrendszer kialakítása:  

Felület 
alapozó, fedıréteg 
Ép vakolat 
1 X Supralux Portal Mix vakolat alapozó, 1 X Supralux Portal Mix vékonyvakolat 
 


