
GYÁRTMÁNYISMERTETÔNK

LEGJOBB TUDÁSUNK SZERINT,

2004. NOVEMBERÉBEN KÉSZÜLT, 

ÉS AZ ÚJABB ISMERTETÔ

MEGJELENTETÉSÉIG ÉRVÉNYES.

A VÁLTOZTATÁS JOGÁT

FENNTARTJUK!

VEVÔSZOLGÁLATUNK

SZEMÉLYES, ÍRÁSBELI ÉS

TELEFONI ÉRDEKLÔDÉS ESETÉN

IS KÉSZSÉGGEL AD

FELVILÁGOSÍTÁST. 

FELHÍVJUK SZÍVES FIGYELMÉT,

HOGY A TERMÉK

FELHASZNÁLÁSÁVAL

KAPCSOLATBAN GARANCIÁLIS

IGÉNYEK CSAK A JELEN

KIADVÁNY ELÔÍRÁSAINAK

BETARTÁSA ESETÉN

ÉRVÉNYESÍTHETÔK.

AZ ESETLEGES NYOMDAI 

HIBÁKÉRT FELELÔSSÉGET 

NEM VÁLLALUNK.

MEGFELELÔSÉG IGAZOLÁS: 

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

EGYÜTTES RENDELET SZERINT:

SZÁLLÍTÓI MEGFELELÔSÉGI

NYILATKOZATTAL

GYÁRTJA:

KEMIKÁL ÉPÍTÔANYAGIPARI RT.

ÉPÍTÉSI MÛGYANTAGYÁR

4254 NYÍRADONY, 

SZÉCHENYI ÚT 105.

Termékismertetôinket és aktuális árlistánkat megtekintheti 

a WWW.KEMIKALRT.HU. és a WWW. KEMIKÁLRT.HU címen is

Alkalmazás gyorsan kötõ javítóha-
barcsként

A Soriplan Rapidot – még a víz hozzá-
adása elõtt – különbözõ arányban tisz-
ta, száraz kvarchomokkal keverve tet-
szés szerinti, 5 és 20 perc közötti kö-
tésidejû javítóhabarcsok állíthatók elõ.

Keverési arány:
Soriplan Rapid 1 tömegrész:kvarc-
homok 1-3 tömegrész:víz 0,5-1,0 tö-
megrész

A fenti arányokon belül több víz valami-
vel hosszabb idejû bedolgozhatóságot,
több homok lassúbb kötést , de az ada-
golás növelésével csökkenõ szilárdsá-
got is eredményez.

A kitöltendõ helyet még a Soriplan Ra-
pid bekeverése elõtt fecskefarok-sze-
rûen ki kell mélyíteni (a laza felületrésze-
ket maradéktalanul el kell távolítani), a
javítandó felületet vízzel alaposan át kell
nedvesíteni.

A habarcs felhordása hagyományos kõ-
mûves eszközökkel történik. Az anyag-
gal kitöltött részeket kikeményedésig új-
ra simítani, mozgatni nem szabad!

ANYAGSZÜKSÉGLET

A kitöltendõ térfogat minden literére kb.
1,6 kg Soriplan Rapid szárazhabarccsal
lehet számolni, amely természetesen
kvarchomokkal való töltés esetén
csökken.

EGÉSZSÉG- ÉS
KÖRNYEZETVÉDELEM

A poranyagokra, ill. a cementhabarcsra
vonatkozó elõírásokat kell betartani. Az
anyag nem tûzveszélyes.

CSOMAGOLÁS, 
TÁROLÁS, SZAVATOSSÁG

Csomagolás

20 kg-onként talpas, szelepes papír-
zsákban, valamint 4 kg-onként papírta-
sakban.

Tárolás

Fedett, száraz, hûvös helyen

Szállítás

Nedvességtõl védve

Szavatossgi idõ

Az elõírt tárolási körülmények között,
eredeti csomagolásban a gyártástól
számított 9 hónap.

Soriplan
Rapid



GYÁRTJA:

KEMIKÁL 

ÉPÍTÔANYAGIPARI RT.

1097 BUDAPEST

TAGLÓ U. 11-13.

TELEFON: 1/215-7370

TELEFAX: 1/215-7980

INFO@KEMIKALRT.HU

WWW.KEMIKALRT.HU

WWW.KEMIKÁLRT.HU

VEVÔSZOLGÁLAT:

TELEFON: 1/215-0446

TELEFAX: 1/216-1444

FORGALMAZZÁK:

KEMIKÁL TERÜLETI

ÉRTÉKESÍTÉSI

IGAZGATÓSÁGAI:

– BUDAPEST ÉS NYUGAT-
MAGYARORSZÁG:

BUDAPEST, IX., 

TAGLÓ U. 11-13.

TELEFON: 1/215-0446

TELEFON/FAX: 1/216-1444

– KELET-MAGYARORSZÁG:

4030 DEBRECEN

MONOSTORPÁLYI ÚT 5.

TELEFON: 52/471-693

FAX: 52/471-714

VALAMINT A KEMIKÁL

VISZONTELADÓINAK 

ORSZÁGOS HÁLÓZATA

ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

Szürkés színû, speciális adalékanyago-
kat tartalmazó szilikátbázisú poranyag.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Jól alkalmazható szerelõmunkákhoz,
nyílászárók rögzítéséhez, lehorgonyzá-
sokhoz, tiplik, tartóvasak stb. rögzítésé-
hez, valamint beton- és cementha-
barcs-vakolat felületek utólagos, gyors
javításához  (kitörések, fészkek, egyéb
hibahelyek), bel- és kültérben is.

Használható váratlan vízbetörések,
csõmeghibásodások – szakszerû kijaví-
tásig történõ – azonnali hárítására is.

A Soriplan Rapid alkalmazásának
elõnyei

– vízzel elkeverve képlékeny, jól formáz-
ható masszát ad, mely gyorsan meg-
köt és perceken belül terhelhetõ;

– kloridmentes, nem okoz kivirágzáso-
kat, a vasszerelvények korróziós ká-
rosodását megakadályozza;

– a poranyagot kvarchomokkal keverve
a kötésidõ szabályozható.

MÛSZAKI JELLEMZÕK

1 óra 1 nap 28 nap

Hajlítószilárdság (3:1), Mpa 1,4-1,6 2,2-2,4 5,3-5,5

Hajlítószilárdság (1:1:0,5), Mpa 0,6-0,8 1,5-1,7 4,6-4,8

Nyomószilárdság (3:1), Mpa 1,5-1,7 4,0-4,2 24,0-28,0

Nyomószilárdság (1:1:0,5), Mpa 1,4-1,6 2,4-2,6 9,0-11,0

Zsugorodás, %, legfeljebb 0,4

Soriplan® Rapid
kloridmentes gyorskötõ szárazhabarcs

…a szakértô szakipar

Megjegyzés: A táblázatban zárójelben az adott szilárdsági méréshez alkalmazott víz-
adagolást adtuk meg (Soriplan Rapid por : víz tömegarány 2:1 és 3:1).

FELHASZNÁLÁS

A Soriplan Rapid más kötõanyagokkal
(cement, mész, gipsz) nem keverhetõ!

Alkalmazás gyorskötõ habarcsként

Kisebb hibahelyek javítására, ill. gyors-
rögzítésre, valamint vízbetörés hárítá-
sára a poranyaghoz csak vizet kell adni.
Egyszerre csak annyi anyagot szabad
megkeverni, amennyi 1-3 percen belül
felhasználásra kerül.

Keverési arány
Soriplan Rapid 2 tömegrész:
víz 1 tömegrész

Simítómasszához (sûrûbb) és vízbetö-
résnél:

Soriplan Rapid 3 tömegrész:
víz 1 tömegrész

A keveréket puszta kézzel vagy alkal-
mas ( sima felületû fém vagy mûanyag )
szerszámmal, pl. vakolókanállal azonnal
a vízbetörés helyére, a nyílásba kell szo-
rítani és három percig – illetve, míg meg
nem köt, - nem mozgatva ott tartani.
Fontos tudni, hogy a Soriplan Rapid kö-
tésideje alacsony környezeti hõmérsék-
let esetén megnõ, ez szükség esetén
langyos vagy meleg keverõvíz haszná-
latával ellensúlyozható. A munka sikeres
elvégzéséhez gyakorlat szükséges!


