
Felhasználási terület
 - kandallók, cserépkályhák, kerti grillsütők 
kifalazására, javítására
 - Falra, kívül és belül
 - tűzálló szerkezetek habarcsolására
 - tűzálló 1100°C-ig

Tulajdonságok
 - könnyen feldolgozható
 - kézi feldolgozású
 - nem éghető

Felület-előkészítés
 - a falazó elemeknek portól, zsírtól, olajtól, só kiválástól 
mentesnek kell lenniük.

Feldolgozás
 - Zsákos anyag: a zsák tartalmát az előírt 
vízmennyiséggel (kb.1,2-3,0 liter) 
 -  4-5 percig kézzel vagy géppel összekeverni (max. 600 
ford/perc)
 - Kézzel feldolgozható, falazás során a fugákat teljesen 
ki kell tölteni a maradékot elhúzni.
 - a feldolgozást követően a felülete kiszáradástól, 
fagytól, csapóesőtől védeni kell 2-4 napig
 - Száradást kötést követően lassú felfűtés lehetséges, 
800°C felett keramikus kötés is kialakul

 Anyagösszetétel  
 - tűzálló cement, adalékszer
 - kiválasztott adalékanyag MSZ EN 13139

Tárolás
 - Száraz, hűvös, fagymentes, zárt helyen eltartható 6 
hónapig a csomagoláson feltüntetett időponttól.

Tudnivalók
 - A száradó anyagot óvni kell a közvetlen napsütéstől, 
30°C feletti hőmérséklettől, huzattól, fagytól, csapó 
esőtől.
 - A megadott műszaki adatok 20°C-os hőmérsékletre 
és 50%-os relatív páratartalomra érvényesek.
 - A bekevert anyagot újrakeverni, vagy abba a már 
megkötött hulladék anyagot visszadolgozni tilos!

 - A mindenkori érvényben lévő szabványnak, 
irányelvnek megfelelően kell eljárni.
 - További információk megtalálhatóak a műszaki 
adatlapon.

Kérjük, a kivitelezés során felmerülő kérdéseivel 
forduljon szakembereinkhez!

Műszaki adatok
SAKRET STM Samotthabarcs

Szín: szürke

Rétegvastagság: 5-7 mm

Keverővíz  1 kg szárazanyaghoz kb. 0,24-0,30 l

Feldolgozási idő kb. 20 perc

Rétegvastagság: 5-7mm

Keverővíz  1 kg szárazanyaghoz kb. 0,24-0,30 l

SAKRET STM Samotthabarcs
Gyárilag előkevert hidraulikus kötésű 
tűzálló samotthabarcs

Veszélyt meghatározó komponens: 
Portlandcement tartalmaz
Allergiás reakciót válthat ki!
H315: Bőrirritáló hatású.
H318: Súlyos szemkárosodást 

okozhat.
H 335: Légúti irritációt okozhat.
P102: Gyermekektől elzárva tartandó.
P101: Orvosi tanácsadás esetén tartsa
 kéznél a termék edényét vagy 

címkéjét
P280: Védőkesztyű/védőruha/

szemvédő/arcvédő használata 
kötelező.   

P305+P351+P338:  
 SZEMBE KERÜLÉS esetén: 

Több percig tartó óvatos 
öblítés vízzel. Adott esetben a 
kontaktlencsék eltávolítása, ha 
könnyen megoldható. Az öblítés 
folytatása. 

P302+352: HA BŐRRE KERÜL: 
Lemosás bő szappanos vízzel.

P501: A tartalom/edény elhelyezése 
hulladékként

 
Nem tűzveszélyes!
A termék max 0,002 mg/kg 
vízoldható króm(VI)-ot tartalmaz

Veszély

Figyelem


