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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   
Cementet, osztályozott homokot és 
mûanyag adalékot tartalmazó 
egykomponensû, por alakú anyag

 

A 
gyártás során optimalizált összetételû

 

keverékhez bármilyen további adalék- 
anyag hozzáadása tilos és káros.  

AAALLLKKKAAALLLMMMAAAZZZÁÁÁSSSIII   TTTEEERRRÜÜÜLLLEEETTT 
SORIFIT FLEX kül- és beltérben a 
lapburkolatok hézagolására használha- 
tók. Kitûnõen alkalmazható padlófõtés, 
teraszok és egyéb nagyobb igény- 
bevétel esetén, ahol a flexibilitás 
követelmény.  A megfelelõ típus kivá- 
lasztásához irányadó, hogy a fugázó- 
anyag azonos vagy nagyobb igénybe- 
vételnek feleljen meg, mint a ragasztó. 
Így a SORITON F ragasztóval készült 
burkolat hézagolásához feltétlenül a 
SORIFIT FLEX fugázó használata 
javasolt.

 

A SORIFIT FLEX fugázók használata 
esetén sem hagyható el a szükséges 
dilatációs hézagok szakmai elõírások- 
nak megfelelõ képzése éleknél, 
sarkoknál, ill., ha az alap dilatált, 
annak hézagai fölött is.  

MMMUUUSSSZZZAAAKKKIII   JJJEEELLLLLLEEEMMMZZZÔÔÔKKK:::    

Porkeverék   
Színe: 

 

- Fehér 
- szürke 
- bahama beige 
-manhattan szürke  

Halmazsûrûség:   g/l,                     1700

 

Nedvességtartalom:  tömeg % max. 0,5

    
Fugázóhabarcs 
Keverõvíz igény:           3,5 dl/1 kg por

 

(20 °C-on)                         max. 2,5 óra

 

Felhasználható:                  + 6 °C felett

 

Kémhatás:                                     lúgos

 

(az elõírt mennyiségû vízzel keverve)

  

Megkötött habarcs

 

Tapadó szilárdság:(28nap min.) 1.MPa

 

Víz és fagyállóság:                      kiváló 

    

FFFEEELLLHHHAAASSSZZZNNNÁÁÁLLLÁÁÁSSS   MMMÓÓÓDDDJJJAAA   
- A felület SORIFIT FLEX fugázóval a 
ragasztástól számított 24 óra eltelte után 
már hézagolható.  
-.A fugázó habarcsok felhordása gumi- 
simítóval történik, a fugavonalakhoz 
képest ferdén, kb. 45o -ban.  
- A felhordott habarcsot 5-10 percen 
belül, a felület minden irányában 
elhúzva kell bedolgozni, majd a 
fugavonalakat nedves szivaccsal 
átsimítani.  
- A burkolat felületérõl a rátapadt 
fugázó anyag kb. 30 perc múlva 
letisztítható. A szerszámokról a meg 
nem kötött habarcs vízzel lemosható. 
- A kész burkolatot kiszáradásáig és 
megszilárdulásáig semmiképpen sem 
érheti fagyhatás !  
Ez az idõtartam a körülményektõl 

(hõmérséklet, alapfelület, ragasztó 
típusa, vastagsága stb.) erõsen függ, 
javasolt a biztonságos 3 hét betartása.  

Anyagszükséglet  
Kb. 1,5 kg poranyag /dm3 (liter) fuga 
Az átlagos anyagfelhasználás a fuga- 
mérettõl függõ, 

 

Falon: 0,3-0,4,kg poranyag /m2. 
Padlón: 0,5 - 1,3 kg poranyag /m2.         
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A poranyagokra, illetve a cementha- 
barcsokra vonatkozó alapvetõ higiéniai 
szabályok, valamint az alábbi elõírások 
betartása esetén a készítmény az 
egészséget nem veszélyezteti. A vízzel 
megkevert habarcs lúgos kémhatású, 
bõrre vagy szembe kerülése

 

esetén bõ 
vízzel azonnal távolítsuk el.  

Tûzveszélyességi osztály:

 

Mérsékelten 
tûzveszélyes "D" Tûz esetén vagy 
tûzoltásnál különleges tudnivalók 
nincsenek.  

Veszélyességi besorolás:  

  

R 36/38 - Szem- és bõrizgató hatású

 

R 43   - Bõrrel érintkezve túlérzékeny- 
séget okozhat 
(szenzibilizáló hatású lehet)  

Az egészséget nem veszélyeztetõ 
munkavégzés feltételei:    

S 22   -  Az anyag porát nem szabad 
belélegezni 
S 24/25  -  Kerülni kell a bõrrel való 
érintkezést és a szembejutást.                           

Hulladékkezelés, ártalmatlanítás: 
A por alakú készítmények felhasz- 
nálásra alkalmatlanná vált maradé- 
kai, víz hozzáadásával néhány órán 
belül megszilárdulnak. Ilyen álla- 
potban a 16/2001.(VII.18.) KöM 
rendelet szerint veszélyesnek nem 
minõsülõ építési hulladékként 
kezelhetõk. 

 

Kódszám: 17 09 04  

CCCSSSOOOMMMAAAGGGOOOLLLÁÁÁSSS,,,   TTTÁÁÁRRROOOLLLÁÁÁSSS,,,   
SSSZZZAAAVVVAAATTTOOOSSSSSSÁÁÁGGG    

Csomagolás:  
5 és 20 kg-os kiszerelésben, 

papírzsákban  

Tárolás: 
Eredeti, jól zárt csomagolásban, 
száraz, fedett, hûvös helyen.

  

Szavatossági idõ: 
A termék a gyártástól számított 
12 hónap- ig használható fel.  

Szállításra vonatkozó elõírások: 
A belföldi és nemzetközi elõ- 
írások értelmében szállítási szem- 
pontból nem minõsülnek veszé- 
lyes árunak, nem megjelöléskö- 
telesek.                             

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.   

 


