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VÉKONYRÉTEGÛ, SZEMCSEMÉRET MAX. 40 MIKRON 
VASTAGRÉTEGÛ, SZEMCSEMÉRET MAX. 200 MIKRON      

     

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 és korszerû mûgyanta diszperziót 
is tartalmazó, por alakú felületkiegyenlítõ 
anyagok. Különféle változatban kaphatók. 
A max. 40 mikron szemcsenagyságú, max. 
0,5 mm rétegvastagságban alkalmazható 
VÉKONY glett, szemcsefinomságából kö- 
vetkezõen elsõsorban beltéri felhasználásra 
javasolt. Kis fajlagos anyagszükségletének

 

köszönhetõen kiadóssága rendkívül jó. Az 
egy munkamenetben 3-4 mm-es rétegvas- 
tagságban is alkalmazható VASTAG válto- 
zat max. szemcsemérete 200 mikron. Bel- 
és kültérben egyaránt alkalmazható.  

AAALLLKKKAAALLLMMMAAAZZZÁÁÁSSSIII   TTTEEERRRÜÜÜLLLEEETTT 
Lakó és középületek falazatainak felület- 
kiegyenlítésére, felületképzésére bel és 
kültérben, beton, tégla, vakolat és gipsz 
felületeken. Párás, nedves környezetben is 
(konyha, fürdõszoba, stb.) alkalmazhatók. 
Az alapfelület nedvességtartalma 3-4 m%, 
szilárdsága legalább Hvb 7-es minõségnek 
megfelelô legyen. A beton vagy vakolattal 
ellátott alapfelületnek legalább 14 napos 
korúnak kell lennie. Munkavégzés közben 
az alapfelület és a levegõ hõmérséklete 
egyaránt +5 0C fölött legyen.  

MMMUUUSSSZZZAAAKKKIII   JJJEEELLLLLLEEEMMMZZZÔÔÔKKK:::   
                               
                              VÉKONY       VASTAG 
Vízigény (m%):        40-45             30-35 
Pihentetési idõ:                     10-15 
Bedolgozhatósági idõ

 

(20 0C, óra):                          kb. 3 
Száradási idõ (óra):                1-4 
Átkeményedési idõ

 

(20 0C, óra, 1 mm):           kb. 24 óra 
Tapadószilárdsága Mpa 
(alapozott felületen)         >0,5 fölött 
Maximális rétegvastagság: 
egy rétegben (cm)        0,5                    4 
több rétegben               ---                10-12      

FFFEEELLLHHHAAASSSZZZNNNÁÁÁLLLÁÁÁSSS   MMMÓÓÓDDDJJJAAA   
Felület elõkészítés

 

A laza, porló részeket/réteget el kell távolí- 
tani. Az alapfelület 4-5 mm-t meghaladó 
síkbeli egyenetlenségeit hagyományos, illet- 
ve gyorskötõ

 

javítóhabarccsal lehet meg- 
szüntetni. A felületet portalanítani kell. 
Minden esetben célszerû, erõsen szívó felü- 
leteknél azonban különösen fontos a glet- 
telendõ felület alapozása

 

Fixatív és víz 1:3 
arányú elegyével, vagy vízzel 1:1 arányban 
hígított Barra Emulzióval. A glettanyagot az 
alapozó megszáradása elõtt, a még nedves 
felületre kell felhordani. 
Anyagelõkészítés

 

1 kg poranyagot típusától függõen 3-3,5 dl, 
illetve 4-4,5 dl vízzel kell bekeverni. 
Mindig az elõre kimért mennyiségû

 

vízhez 
kell a port adagolni. Kisebb mennyiséget (1-
2 kg) kézzel keverhetünk, nagyobb mennyi- 
séget fúrógépbe fogott keverõszárral kell 
összekeverni. Keverési idõ: 2- 4 perc. 10-15 
perc pihentetés után újbóli átkeverés szük- 
séges. A jól bekevert glettanyag csomómen- 
tes. Bedolgozhatósági ideje: kb. 3 óra 
Felhordás 
Kisebb felületekre kéziszerszámmal, na- 
gyobb, egybefüggõ

 

felületekre gépi szórás- 
sal célszerû

 

felhordani. Egy munkamenet- 
ben legfeljebb a mûszaki adatoknál feltünte- 
tett maximális rétegvastagságú bevonat ké- 
szíthetõ. Ennél nagyobb vastagság csak 
többrétegû

 

felhordással biztosítható. Az 
egyes rétegek felhordása között 1-4 óra szá- 
radási idõ

 

szükséges. A száradási idõ

 

és így 
a bevonat csiszolhatósága függ a hõmérsék- 
lettõl, a levegõ

 

páratartalmától és a bevonat 
rétegvastagságtól, 1-2 mm vastagság esetén 
(20 oC-on) a felület 1-2 óra múlva 
átcsiszolható. 
A friss bevonat utókezelést nem igényel, de 
a gyors kiszáradástól (erõs napsütéstõl, túl- 
zott melegtõl, illetve gyors felmelegedéstõl, 
huzattól) óvni kell. Az átvont felületet né- 
hány napig fagyhatás nem érheti. A simított 
felület (kb. 1 mm-es bevonat esetén, 20 oC-
on) néhány 1 óra múlva bármilyen diszper- 
ziós festékkel vagy szilikát festékkel 
átfesthetõ, illetve tapétázható.   

 

http://WWW.KEMIKALRT.HU
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FFFAAALLLOOONNN   

PPPOOORRRGGGLLLEEETTTTTT   

            

MMMAAAGGGYYYAAARRR   TTTEEERRRMMMÉÉÉKKK

          
Anyagszükséglet  
VÉKONY változat: 0,3-0,5 kg poranyag/m2 

VASTAG változat: kb. 1,6 kg 
poranyag/m2/mm  

EEEGGGÉÉÉSSSZZZSSSÉÉÉGGG---ÉÉÉSSS   
KKKÖÖÖRRRNNNYYYEEEZZZEEETTTVVVÉÉÉDDDEEELLLEEEMMM    

A FALON PORGLETT a vonatkozó 
jogszabályi elõírások alapján egészségügyi 
veszélyesség szempontjából – cementtartalma 
következtében – Xi (irritatív besorolású.) 
Bekeveréskor a por belélegzését kerüljük el. 
Az alábbi elõírások betartásával felhasználása 
azonban az egészségre veszélyt nem jelent:  

Veszélyességi besorolás:  

  

R 36/38 - Szem- és bõrizgató hatású

 

R 43 Bõrrel érintkezve túlérzékenységet 
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. 
S 37 Megfelelõ védõkesztyût kell viselni 
S 46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell 
fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a 
címkét az orvosnak meg kell mutatni 
Mivel a vízzel bekevert anyag lúgos kémha- 
tású, ezért fej fölött történõ munkavégzéskor 
és különösen gépi szórása esetén védõszemü- 
veg viselése javasolt.                

Tûzveszélyességi osztály:

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

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: 
25 kg szelepes papírzsákban, valamint 5 
kg papírtasakban kerül forgalomba.   

Tárolás: 
Száraz, fedett helyen kell tárolni és 
nedvességtõl (víz, pára) szállítás 
során is védeni kell..  

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.                                                                                                        

         

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.            

 


