
 

Poli-Farbe Corso önterülı aljzatkiegyenlítı 

  
Cement alapú porkeverék beltéri, nedvszívó aljzatok kiegyenlítésére. Könnyen felhordható, jól 
terül, jól tapad minden szilárd, tiszta, teherbíró és száraz felülethez. 

  
Alkalmazási terület: 
Lakó- és középületek általánosan eloforduló hideg- és meleg burkolatai alatti nedvszívó aljzatok 
kiegyenlítésére alkalmazható beltérben, 3-15 mm rétegvastagságban. Legalább C12 szilárdságú 
alapfelületek - hoérlelt vagy természetes szilárdulású aljzatbeton, cementesztrich -felületeinek 
kiegyenlítésére alkalmazható. Csak beltéri munkáknál használható. Padlófutés esetén, valamint 
meglévo kerámiaburkolatok (nem szívó felületek) kiegyenlítésére nem használható. 

  
Választék: 
25 kg-os papírzsákban kapható. 

  
Felhasználás: 
A felület elkészítése: A felületet a portól, piszoktól meg kell tisztítani. Az alapfelület szilárd, 
tiszta, teherbíró és száraz legyen. Az aljzatkiegyenlíto felhordása elott az alapfelületet Inntaler 
diszperziós mélyalapozóval elo kell kezelni. Az alapozást követo kb. 30-40 percen belül, de 
mindenképpen az alapozó teljes megszáradása elott kell felhordani a bekevert habarcsot (nedves 
a nedvesre technológia). Az aljzatkiegyenlítı bekeverése: A megfelelo méretu keveroedényben 
6,0-1,72 gallon hideg vízhez 25 kg (1 zsák) poranyagot adagolunk keverés közben, 
folyamatosan, majd csomómentesre elkeverjük (2-3 perc). Mindig akkora keveroedényt 
használjunk, melyben 1 teljes zsák (25 kg) anyagot el tudunk keverni 6-6,5 liter vízzel. A 
keverést célszeru lassú fordulatszámú fúrógépbe befogott keveroszárral végezni. A bekevert 
habarcsot 20 percen belül fel kell használni. A kiegyenlítı massza felhordása: A megkevert 
aljzatkiegyenlítot folyamatosan és egyenletesen kell az aljzatra felönteni, majd fogazott 
rozsdamentes acél vagy muanyag glettvassal a felületen szétteríteni. Az aljzatkiegyenlítot 
legalább 3 mm-es rétegvastagságban kell felhordani, maximális ajánlott rétegvastagság 15 mm 
egy rétegben. A termék gépi felhordásra is alkalmas. Egybefüggo felületen az aljzatkiegyenlítést 
legalább 25 m2-ként dilatálni kell.A túl gyors száradás káros következményei miatt az aljzatot a 
napsugárzástól és a huzattól óvni kell. 20°C körüli homérsékleten a kiegyenlített felület 24 óra 
múlva járható, 35 nap múlva burkolattal ellátható. Az aljzatkiegyenlítot nem szabad más hasonló 
rendeltetésu termékkel, illetve egyéb anyagokkal összekeverni. Az aljzatkiegyenlítot csak +10°C 
-+28°C közötti aljzat- és léghomérséklet esetén alkalmazzuk. A szerszámokat használat után bo 
vízzel azonnal le kell mosni.  
Vízigény: 6,0-6,5 liter víz 25 kg poranyaghoz  
Bekevert aljzatkiegyenlítı felhasználható: 20 percen belül  
Felhordás körülményei: +10°C és +28°C között (az alap és a levego homérséklete) 

  
Minıségét megırzi : 

száraz, huvös helyen tárolva 9 hónapig jól zárt, eredeti 
csomagolásban 

Felhordás : fogazott kenolappal 
Javasolt rétegszám : 3-15 mm 
Anyagszükséglet : kb. 1,6 kg/m2/mm a ragasztandó felületektol függoen 

  
Összetétel: 
cement, kvarchomok, pordiszperzió, terülést javító adalékanyag 

  
Biztonsági adatok: 
Tuzveszélyességi osztály: E Nem tuzveszélyes! Veszélyesanyag-tartalom: Cement 25-50% 

  
Szabályozási tájékoztatás: 
R36 Szemizgató hatású,  
R38 Borizgató hatású,  
R43 Borrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet),  
S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet,  
S24 A borrel való érintkezés kerülendo,  
S25 Kerülni kell a szembejutást,  



S26 Ha szembe jut, bo vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni,  
S37 Megfelelo védokesztyut kell viselni. 

  
Veszély jelzés: 
Xi Irritatív 

  
Szakvélemény: 
ÉMI A-202/2003 

 


