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GYÁRTJA: 

 

         KEMIKÁL 
ÉPÍTÕANYAG-IPARI 
             ZRT. 

 

1097 BUDAPEST 
TAGLÓ U. 11-13. 
TELEFON: 06 1/215-7370 
TELEFAX: 06 1/215-7980 

  

WWW.KEMIKALRT.HU 
WWW.KEMIKÁLRT.HU 
INFO@KEMIKALRT.HU 

   

VEVÕSZOLGÁLAT:

 

TELEFON: 06 1/215-0446 
TELEFAX: 06 1/216-1444 

   

FORGALMAZZÁK: 
KEMIÁL  ZRT  
TERÜLETI ÉRTÉKESÍ- 
TÉSI IGAZGATÓSÁGAI: 

 

BUDAPEST ÉS NYUGAT- 
MAGYARORSZÁG 
BUDAPEST, IX. KER., 
TAGLÓ U. 11-13.   
TELEFON: 06 1/215-0446 
TELEFAX: 06 1/216-1444 

 

KELET-MAGYARORSZÁG: 
4030 DEBRECEN 
MONOSTORPÁLYI ÚT 5. 
TELEFON: 06 52/471-693 
TELEFAX: 06 52/471-714 

  

VALAMINT  
A KEMIKÁL ZRT  
VISZONTELADÓINAK 
ORSZÁGOS HÁLOZATA 
(www.kemikalrt.hu/partnereink)

           

ÁÁÁLLLTTTAAALLLÁÁÁNNNOOOSSS   TTTUUULLLAAAJJJDDDOOONNNSSSÁÁÁGGGOOOKKK   
Diszperziós kötõanyagot tartalmazó,

 

univerzális mélyalapozó koncentrá- 
tum.  
Elõírásnak megfelelõen vízzel higít- 
ható     

AAALLLKKKAAALLLMMMAAAZZZÁÁÁSSSIII   TTTEEERRRÜÜÜLLLEEETTT       
Eredményesen alkalmazható festék, 
vékonyvakolat felhordása, illetve fe- 
lületi hibák javítása elõtt beton

 

és ha- 
barcsfelületek, glettelt  hõszigetelé- 
sek, valamint azbesztcement, gipsz és 
mûkõ elemek tapadásjavító alapo- 
zására. Jól beszívódó diszperziós kö- 
tõanyaga csökkenti, és egyenleteseb- 
bé teszi az alapfelület szívóképes-
ségét, biztosítja az alap és a felület- 
képzõ bevonat közötti kiváló tapa- 
dást. Régi és új felületeken, kül –és 
beltérben egyaránt használható.    

MMMUUUSSSZZZAAAKKKIII   JJJEEELLLLLLEEEMMMZZZÔÔÔKKK:::      

Folyadék:  

Színe:                                         fehér

 

Szaga:                     enyhe jellegzetes

 

Sûrûsége:(20oC-on)   kb. 1000kg/m3

       

FFFEEELLLHHHAAASSSZZZNNNÁÁÁLLLÁÁÁSSS   MMMÓÓÓDDDJJJAAA   
A felületi hibákat (laza részek, fész- 
kek, repedések, stb.) elõzetesen ki kell 
javítani, a port és minden egyéb 
szennyezõdést /olaj, korom, stb./, va- 
lamint a nem szívóképes enyves, ka- 
zeines bevonatokat maradéktalanul el 
kell távolítani. Az alapozót vízzel 
hígítva kell használni! A felület mi- 
nõségétõl is függõen kültéri felhasz- 
nálás esetén max. 1:4 arányban, beltéri 
alkalmazásnál max. 1:6  arányban 
lehet hígítani. Felhordása +5°C fölötti 
hõmérsékleten, ecsettel, hen- gerrel, 
vagy szórással történhet. Az alapozó 
tûzõ napsütésben történõ fel- 
használása nem javasolt. A munka- 
eszközök még nedves állapotban, 
vízzel tisztíthatók.  
A következõ munkafázist az alapozó 
teljes száradása elõtt kezdjük meg 
(„nedves a nedvesre” technológia).          

SSSzzzááárrraaadddááásssiii   iiidddõõõ:::  
20°C-on, 60 % relatív páratartalom 
mellet 60-120 perc.    

KKKiiiaaadddóóóssssssááággg:::  
1 liter FIXATÍV alapozó a felülettõl 
függõen 10-17 m2-re elegendõ (egy 
rétegben, a megfelelõ hígításban 
alkalmazva) 0,06-0,12 liter/m2                                                 
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FFFIIIXXXAAATTTÍÍÍVVV   

      
   

                     
EEEGGGÉÉÉSSSZZZSSSÉÉÉGGG---ÉÉÉSSS   
KKKÖÖÖRRRNNNYYYEEEZZZEEETTTVVVÉÉÉDDDEEELLLEEEMMM      
Vizes bázisú, környezetkímélõ termék. 
Veszélyes anyagot az egészségre 
veszélyes koncentrációban nem 
tartalmaz, egészségügyi veszélyesség 
tekintetében megjelölésre nem 
kötelezett. 

 

TTTûûûzzzvvvééédddeeelllmmmiii   ssszzzeeemmmpppooonnntttbbbóóólll:::   

 

speciális kezelést nem igényel, nem 
tûzveszélyes.

  

SSSzzzeeerrrvvveeesss   ooollldddóóóssszzzeeerrr---tttaaarrrtttaaalllooommm:::      
EU határérték erre a termékre (A/g): 50 
g/l (2007) Ez a termék legfeljebb 5 g/l 
VOC-t tartalmaz. 

 

EEElllsssõõõssseeegggééélllyyynnnyyyúúújjjtttááásss:::   
A bõrre került anyagot bõ vízzel mossuk

 

le. Ha szembe kerül, folyóvízzel öblítsük 
ki. Az átnedvesedett ruházatot cseréljük 
le.  

 

ÓÓÓvvviiinnntttééézzzkkkeeedddééésss   bbbaaallleeessseeettt   eeessseeetttééénnn: 
Kiömlése esetén folyadékmegkötõ 
anyaggal (pl: homok, fûrészpor) itassuk 
fel. 

                    
TTTÁÁÁRRROOOLLLÁÁÁSSS   
Eredeti, zárt csomagolásban, 
fedett, hûvös helyen, +5°C fölötti 
hõmérsékleten.

 
A termék FAGYVESZÉLYES! 

   

HHHUUULLLLLLAAADDDÉÉÉKKKKKKEEEZZZEEELLLÉÉÉSSS,,,   
ÁÁÁRRRTTTAAALLLMMMAAATTTLLLAAANNNÍÍÍTTTÁÁÁSSS:::   
A készítmény feleslegessé, illetve 
felhasználásra alkalmatlanná vált 
maradékai kikeményedés után 
építési hulladékként kezelhetõk.

 

Ártalmatlanítás: megfelelõ engedéllyel 
rendelkezõ égetõmûben

 

A hulladékká válás elkerülése 
érdekében törekedjünk a termék 
maradéktalan felhasználására, illetve 
biztosítsuk a minõségét  megóvó, elõírt 
tárolási feltételeket. 

      

FFFEEELLLHHHAAASSSZZZNNNÁÁÁLLLHHHAAATTTÓÓÓ    
Elõírt tárolás mellet a gyártástól 
számított 24 hónapig 

                            

MMMAAAGGGYYYAAARRR                              
TTTEEERRRMMMÉÉÉKKK                        

          

Gyártmányismertetõnk 

 

Legjobb tudásunk szerint 

Készült 2006 decemberben

és az újabb ismertetõ

 

megjelenéséig érvényes. 

A változtatás jogát  

Fenntartjuk! 

Vevõszolgálatunk

 

Személyes, írásbeli és  

Telefonon történõ 

 

Érdeklõdés esetén is 

 

Készséggel ad  

Felvilágosítást. 

Felhívjuk szíves figyelmét,

 

Hogy a termék 

Felhasználásával  

Kapcsolatban garanciális 

Igény, csak a jelen 

Kiadvány elõírásainak 

Betartása esetén 

Érvényesíthetõk. 

 

Megfelelõségi igazolás:

 

A 3/2003.(I.25.) BM-GKM- 

KvVM együttes 

Rendelet szerint: 

Szállítói megfelelõségi

 

Nyilatkozattal 

Gyártja:

 

Kemikál Építõanyag-ipari 

               ZRt. 

Nyíradonyi gyáregysége: 

4254 Nyíradony 

Széchenyi ú t105.   

 


