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Termék meghatározása: 

Alkalmazási terület:  

Műszaki adatok:  

www.kvarc.hu 

Anyagösszetétel:  

Felhasználásra kész, gyárilag előkevert diszperziós bázisú nedvszívás-kiegyenlítő 
alapozó 

Alkalmazható új- és régi építésű lakó- és középületekben, ipari- és mezőgazdasá-
gi létesítményekben nedvszívó felületeken általános építőipari alapozóként: szí-
vóképes betonok és vakolatok alapozásához; simító- és homlokzati színező vako-
latok, vékony- és nedves vakolatok, lábazati diszítő vakolat készítése előtt. Hőszi-
getelő rendszerek fedővakolatai alá, a tapadási tulajdonságok javítására, a nedv-
szívó képesség csökkentésére. Önterülő aljzatkiegyenlítő réteg- és kontakt-
esztrich készítése előtt, hidegburkolatok ragasztását megelőzően. Glettelés, fes-
tés, tapétázás előtt kellősítő rétegként. Könnyen feldolgozható, gyorsan száradó, 
oldószermentes termék. 

Műanyag diszperzió vizes oldata 

A felület érdességétől és nedvszívó-képességétől függően kb. 0,1 – 0,2 liter/m2
 

Tapadás: 1,3± 0,5 N/mm2 

Vízgőz áteresztő képesség,V: >350 g/m2/nap 
Légrétegvastagság egyenérték, sd : 0,06 m 

Anyagszükséglet:  

Csomagolás:  1literes flakonban, 5- és 10 literes műanyag kannában 

Tárolás:  Hűvös, fagymentes raktárban eredeti, zárt csomagolásban tárolva +5 és 25 °C 
között 12 hónapig használható fel.  FAGYVESZÉLYES, közvetlen napsugárzástól 
óvni kell! 
 

Követelmények az alapfelü-
lettel szemben: Az alapnak szilárdnak, festékektől, szerves anyagtól, portól- és zsírtól, olajszár-

mazékoktól mentesnek kell lennie. Az alapozót átkeverés után, hígítás nélkül kell 
használni (gipszfelületekre, homlokzati fedővakolatok- és lábazati díszítő vakolat 
alá), ecsettel vagy teddy-hengerrel felhordva.  

Felhasználási útmutató:  Önterülő aljzatkiegyenlítő készítése előtti alapozáshoz tiszta vízzel kétszeres tér-
fogatra hígítható. Erősen nedvszívó felületek alapozását részleges száradását 
követően javasoljuk megismételni. A felhasználást +5 oC feletti hőmérsékleten 
kell végezni. Az alapozó részleges, matt-nedves száradása után kezdhető a vako-
lás, burkolás. Az aljzatkiegyenlítő habarcs alkalmazásához a megszáradt alapozás 
biztosít jobb terülést. A munkaeszközök a használatuk után az alapozó megköté-
se előtt vízzel tisztíthatók. 



 

Fontos tudnivalók:  

Feldolgozási hőmérséklet:  

Biztonsági előírások:  

Figyelmeztetés:  

www.kvarc.hu 

Az anyagot kötésidő alatt fagy nem érheti. A felületet az alapozó száradásáig 
védjük az esőtől. Közvetlen napsugárzásnak kitett felületre ne hordjuk fel!  

+5 és +25 °C között (felület- és anyag egyaránt). 

A gyártó a termék alkalmazásakor alapvető szakmai ismereteket feltételez. 

Lásd a biztonságtechnikai adatlapot. 


