
Europrimer Fibre 071 
Szálerősített alapozó 

 
Tulajdonságok:  Nagyon gyorsan száradó, szállal megerősített, filmréteget képző alapozó 

kiegyenlítés előtt, különös tekintettel tömített és sima aljzatokhoz 

 Az EP és PUR alapozásoknál a homokszórást helyettesíti 

 Száradás után  a felület tapadása kedvező 

 Hengerrel könnyen felhordható 

 Használatra kész 

 Padlófűtéshez alkalmas 
 

 
Felhasználás:   Helyettesíti az EP (021 Reno,028 Rapid) vagy a PUR (042 Turbo) 

anyagokból készített alapozásnál  a homokszórást az ezt követő 
aljzatkiegyenlítés előtt. 

 Szívóképes és nem szívóképes aljzatok előkészítésére az ezt követő  
cement, vagy gipszkötésű anyagból  készítendő kiegyenlítési 
munkálatokhoz .  

       Pl. kerámia járólapok, öntött aszfalt, cementesztrich, kálciumszulfát   
        kötésű esztrich, régi erősen tapadó, vízálló ragasztómaradványok,  
        új magnézium esztrich,  farostlemezek (V100, OSB), régi fapadlók, 

               parketta, gipszkötésű száraz esztrichek. 
 

 
Műszaki adatok: Alapanyag: Speciális kötőanyag keverék speciális 

tapadó szálakkal 
 Szín: Könnyen színezhető 
 Sűrűség: 1,0g/cm³ 
 Halmazállapot: Könnyen hengerelhető 
 Tisztítószer: Víz (friss állapotban) 
 Felhordás: 75082 sz. Techno Aqua bevonó hengerrel,  
 Száradási idő: Cca. 1-2 óra,  kevésbé szívóképes felületen 

egyébként hosszabb 
 Felhasználás: Cca. 80-150g/m², az aljzat felületi struktúra 

függvényében 
 Legjobb felhasználhatóság:  12 hónapig, eredeti csomagolásban tárolva, 

bontott csomagot mielőbb felhasználni  
 Tárolás: Fagymentesen, szárazon 
 Feldolgozási feltételek: 15-25 °C,  relatív levegő páratartalom 35 – 

75 % , javasolt 40- 65% 
 GefStoffV jelzés:: Nincs  
 GISCODE: D1 
 Biztonsági adatlap: Kérésre 
    *A megadott értékek laborértékek, a különféle helyszínekhez kötött sokszínűség között csak irányértékként kezelendők.    

 
Aljzat: A burkolásra kész aljzatnak teljesítenie kell a mindenkori nemzeti, a 

VOB/DIN18365 / 18202 valamint az aktuális TKB és BEB előírásokat, az 
aljzatnak többek között: tartósan száraznak, hordozóképesnek,  repedés és 
pormentesnek, valamint  tapadás gátló anyagoktól mentesnek kell lennie. A 
hibás felületeket megfelelő aljzat megmunkálási tevékenységekkel kell 
előkészíteni, a kétes eseteket jelenteni kell. Repedések és fugák 
szakszerűen zárandók.  



 
Feldolgozás: Használat előtt jól felkeverendő!  

Hígítás nélkül és egyenletesen hordjuk fel az előkészített aljzatra. 
Tócsaképződések elkerülendőek, hogy az átszáradás egyenletes legyen. 
 
1-2 óra száradási idő után (az aljzat szívóképessége és a felhordott 
mennyiség függvényében) lehet az aljzatnak és a padlóburkolatnak 
megfelelő Forbo aljzatkiegyenlítő anyaggal kiegyenlíteni, ahol a maximális 
rétegvastagság a 10 mm-t elérheti. Ügyelni kell a magnéziás padló 
rétegvastagsággal kapcsolatos határadataira. Magasabb rétegvastagság 
esetén reaktív alapozást alkalmazunk homokszórással. A kiegyenlítési 
munkát az alapozást követő 24 órán belül kell elvégezni. 

 

 
Figyelmeztetés:    Nem alkalmazható nedvességre érzékeny alzatok esetében, mint pl. vízben 

oldódó ragasztómaradványok. 
Száraz esztrichek és farostlemezeken a  kiegyenlítési munka csak az 
aljzathoz való  fix rögzítés, csavarozás után lehetséges. 
A szerszámokat és munkakészülékeket a munka befejezése után vízzel 
tisztíthatjuk meg. 
A szakmához kapcsolódó szabványok és szabályok betartandók.  
Németországon kívüli alkalmazásnál a mindenkori nemzeti szabályok 
ismerete és betartása a felhasználó feladata.  

 

 
Csomagolás: 10 kg-os egyszer használatos kiszerelésben  
 

 
Figyelembe veendő: A megadott adatokkal a gyakorlatban és laboratóriumban elért kísérleteink 

és tapasztalataink alapján szeretnénk Önöket a legjobb tudásunk szerint 
tanácsokkal ellátni. Egyedi esetekben jótállást a sokoldalú felhasználási 
lehetőségek valamint a a felhasználási és tárolási módok betartásának 
ellenőrizhetetlensége miatt nem vállalunk!  
Mindenféle más felhasználási mód, ami a műszaki előírásainkhoz képest 
eltér feltétlenül jóváhagyásunkat igényli. Ennek hiánya a szavatosság 
elvesztését jelenti. Ezért javasoljuk többszöri próbamunka elvégzését. 
Egyébként minden esetben az Általános Üzleti Feltételeink érvényesek. 
 
Jelen műszaki információval minden eddigi korábban kiadott műszaki 
adatokkal rendelkező tájékoztató anyagunk, termékinformációnk érvényét 
veszíti. 
 
Aktuális kiadás  2009.08.20  a 2009.07.02.-i kiadás érvényét veszíti.  

 
Aktuális kiadás 27.02.2008 

 


