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Általános leírás: 
A Barlit habarcs diszperziós kötõ- 
anyagból és színes kõzetek õrleményé- 
bõl készül. Felhasználásra kész, jól 
kenhetõ állapotban kerül forgalomba

   

Legfõbb tulajdonságok:

 

- A habarcs igen jó tapadása, élettar- 
tama, rugalmassága (repedésáthidaló 
képessége) színállósága.  
- Közepes páraáteresztõ képessége ré- 
vén elõnyösen alkalmazható az építõ- 
iparban általánosan elõforduló felülete- 
ken, így mész- (Hvb 8 jelû belsõ és 
Hvb 10 jelû külsõ vakolóhabarcs) és 
cementhabarcs vakolatokon, beton- és 
azbesztcement felületeken, cementkö- 
tésû faforgács lapokon. 

 

- Kismértékben agresszív 2. (városi, 
ipari I. légkörtípus) kültéri és beltéri 
körülmények között is alkalmazható. 
- NEM alkalmazható a Barlit járó, ill. 
nagy mechanikai koptató igénybevétel- 
nek kitett, vagy kültéri lejtésmentes 
felületek bevonataként.  

MÛSZAKI ADATOK

 

(a vonatkozó szabványok szerinti vizs- 
gálatok alapján )  

A termékre (habarcsra) vonatkozóan 
Külsõ: színes, szemcsés, sûrû,                             
homogén massza 
Sûrûség 20°C-on min. 1,6 g/cm3 

Teljes keményedés 
(20o C) 

max. 48 óra 

 

Az átkeményedett bevonatra 
vonatkozóan 
Vízállóság vízálló 
Fényállósági fokozat min. 6 
Tapadószilárdság(habarcs, 
beton, Betonyp felületen) 

min.0,2        
Mpa 

Fagyállóság fagyálló 
Tartósság min.5év 

 

Anyagszükséglet:  
a felület egyenletességétõl és a zúzalék 
szemcseméretétõl függõen 5-7 kg/m2   

Alapszínek: 
Fehér;   
Acélszürke;  

 
Natúr;  

 

Fekete;  

 

Dolomit;  

 

Sárga;  

 

Zöld;  

 

Korall;  

 

Mogyoró;  

 

Õzbarna;

   

(A színek tájékoztató jellegûek. A

 

színek 
kiválasztása a Barlit színtábla alapján 
lehetséges.) 
Színek keverése: 
Az alapszíneket tetszés szerint lehet 
egymással összekeverni. A különbözõ 2-
3, esetleg több szín összekeverésével és a 
keverési arány változtatásával, további 
tetszetõs és izgalmas felületi megjelenést 
biztosító színárnyalat érhetõ el. 

 

Figyelem: 
A mindenkor éppen rendelkezésre álló 
ásványõrlemények lehetséges szín, szín- 
árnyalatbeli eltérései miatt megrendelés 
elõtt célszerû a gyártóval konzultálni.

  

KIVITELEZÉSI TUDNIVALÓK: 
Alapfelülettel szembeni követelmények 
- Az alapfelületnek min. 28 napos korú- 
nak, megfelelõ állékonyságúnak, szilárd- 
ságúnak, fagyállónak, zsír-, olaj és egyéb 
szennyezõdéstõl mentesnek, légszáraz ál- 
lapotúnak kell lennie. (A Barlit bevonat- 
tal szemben támasztott követelményeket 
az alapfelületnek is ki kell elégíteni.) 
- Ha az alapfelület jól szívó, akkor 
Fixatív és víz 1:3 arányú elegyével külön 
alapozni szükséges. A Barlit habarcsot az 
alapozó teljes száradása elõtt kell 
felhordani. 
Hígítatlan Fixatív anyagszükséglete: 

0,05-0,10 kg/m2.  

Habarcs elõkészítése

 

- A habarcsot felhasználás elõtt homo- 
génre kell keverni. Ezt legcélszerûbben 
egy kb. 300-600 ford./perc fordulatú, 
min. 600 W teljesítményû fúrógépbe 
befogott keverõszárral lehet elvégezni.
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Bevonat készítése 
- A Barlit habarcsot az elõzõekben megha- 
tározott alapfelületekre +5 - +25°C közötti 
alapfelület és léghõmérséklet esetén sza- 
bad felhordani.  
- A bevonatot egy rétegben, max. 5 mm 
vastagságban fészekmentesen, acélsimító- 
val (kent technológiával) kell készíteni. 5 
mm-nél vastagabb anyagfelvitel esetén a 
habarcs megcsúszhat. 
- A munkát felülrõl lefelé kell végezni 
(fordított esetben az alsó, már kész 
bevonatot elszennyezzük!). 
- A fészekmentes, homogén anyagfelvitel 
a felhordott habarcs fémtiszta felületû 
acélsimítóval történõ ismételt átglettelé- 
sével biztosítható. Javasoljuk rozsdamen_ 
tes szerszámok használatát. 
- A munkavégzés során a használt szerszá- 
mokat célszerû folyamatosan vízzel tisztí- 
tani. Az acélsimítót ezen túlmenõen glette- 
lés elõtt célszerû csiszoló papírral is meg- 
tisztítani. 
- A bevonandó felületet célszerû egy mun- 
kamenetben átvonni, de szükség esetén 
munkahézag kialakítható. Ez esetben a be- 
vont felület szélét vonalzó mellett egye- 
nesre le kell vágni.  
- A munkahézag mellett 12-24 óra szára- 
dási idõ után lehet a bevonatkészítést 
folytatni.  
- A már elkészített felületet a szélére 
felhelyezett 4-5 cm széles ragasztószalag-
csíkkal lehet megvédeni (megjegyezzük, 
hogy e módszerrel sakktáblaszerû, ill. más, 
mintázott felület is készíthetõ).

 

- A Barlit bevonat 20oC körüli hõmér- 
sékleten a felhordást követõen 8-12 óra 
elteltével csapóesõnek már ellenáll, de a 
teljes kikeményedés az alapfelülettõl, a 
környezeti hõmérséklettõl függõen 2-5 
napig tarthat ( a bevonat felületén köt, 
mely a felület bõrösödésében jelentkezik. -  
- 15oC alatti léghõmérséklet és csapadék- 
veszélyes idõjárás esetén javasoljuk a 
barlitozott felület védelmét legalább 2 
napon át csapóesõ ellen biztosítani !

 

- Mechanikai hatásra a még csak felületén 
kötött bevonat rendkívül könnyen sérül, 
ezért az elsõ 12-24 órában a legkisebb 
mechanikai hatástól (nekiütõdés,

 

karcolás 
stb.) is védeni kell!.      

- Ha az alapfelület sötét színû, vagy 
nem homogén színtónusú, a fehér 
Barlit bevonatokon az alapfelület 
átüthet. Ilyen esetben az alapfelületet 
SORISZIL fehér diszperziós szilikát- 
festékkel vagy más, a kültéri igény- 
bevételnek ellenálló, fehér festékkel 
célszerû lealapozni.

 

- Tartós nedvességhatásra a Barlit 
réteg idõlegesen fellágyulhat, kife- 
héredhet. Ennek megelõzésére a 
kész, száraz bevonatot csapóesõ 
elleni védõ impregnálással (pl. 
Szilikofób W 190) lehet ellátni. 
Figyelem!: 
- A színezett termék színhatását, a 
kiválasztott szín megfelelõsségét elõ- 
ször próbafelületen célszerû ellenõ- 
rizni.  
- A színazonosság érdekében az 
egybefüggõ felületenként szükséges 
teljes anyagmennyiséget különbözõ 
gyártási dátumú kiszerelések esetén 
feltétlenül - homogenizálni kell.  

Munka, tûz és egészségvédelem: 
A Barlit lábazati vakolat készítésénél 
felhasznált termékek az egészségre 
nem ártalmasak, a vonatkozó jogsza- 
bály szerint egészségügyi veszélyes- 
ség szerint nem osztályozhatók, meg- 
jelölésre nem kötelezettek. Felhasz- 
nálásuk során az építési munkák vég- 
zésekor általában szokásos higiéniai 
követelményeket és munkabiztonsági 
elõírásokat kell betartani.

 

Tûzvédelmi szempontból

 

különleges 
kezelést nem igényelnek, nem 
tûzveszélyesek.

 

CSOMAGOLÁS, TÁROLÁS, 
SZAVATOSSÁG: 
Csomagolás: 
Mûanyag vödörben, 5 és 25 kg-os 
nettó súlyban kiszerelve kerül 
forgalomba  
Tárolás: 
Jól lezárt csomagolásban, fedett, fagy 
mentes, sugárzó hõtõl védett helyen

  

A termék fagyveszélyes! 
Szavatossági idõ

 

Eredeti, bontatlan csomagolásban, az 
elõírt tárolás mellet a gyártástól 
számított min. 24 hónap             

    MAGYAR TERMÉK  
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Tájékoztatónk feltételezi, 
hogy termékeinket szakem- 
berek használják.  
Az ismertetõt eddigi ta 
pasztalataink és –ismerete- 
ink alapján állítottuk össze, 
ez azonban nem mentesíti a 
felhasználót  elõzetes gya- 
korlati próba és szín elle- 
nõrzés elvégzésétõl.

  

A felhordás megkezdése 
után, színreklamációt nem 
fogadunk el.  
A korábbi termékismertetõk 
érvényüket vesztik.. 
Vevõszolgálatunk szemé- 
lyes, írásbeli és telefonos 
érdeklõdés esetén is kész- 
séggel ad felvilágosítást.  
Felhívjuk szíves figyelmét, 
hogy a termék felhasználá- 
sával kapcsolatban garanci- 
ális igénynek, csak a jelen 
kiadvány elõírásainak be- 
tartása esetén érvényesít 
hetõk.

 

Az esetleges nyomdai hibák- 
ért, felelõséget nem váll- 
alunk 
Készült:2006.decemberében 

Megfelelõségi igazolás:

 

A 3/2003.(I.25.) BM-GKM-KvVM 
együttes Rendelet szerint: 
Szállítói megfelelõségi

 

Nyilatkozattal 
Gyártja:

 

Kemikál Építõanyag-ipari ZRt. 
Nyíradonyi gyára: 4254 
Nyíradony Széchenyi ú t105.   


