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Tulajdonságok:  Speciális a hordozórétegen fészekszerűen elrendeződött  üvegszálakból 

gyártott anyag tekercses kiszerelésben 

 Kiváló száleloszlás az önterülő, folyékony  aljzatkiegyenlítő anyagban 
előzetes keverést nem igényel  

 Szálhossz cca. 75 mm  
 

Felhasználás:  Bizonytalan aljzatoknál az aljzatkiegyenlítő stabilitását teszi lehetővé,mivel a 
fészekszerűen  elrendeződött szálas anyag az aljzatkiegyenlítőben 
egyenletesen oszlik el. 

 Jól hidalja át a  száradás által keletkezett repedéseket 

 Felújításra váró esztricheknél Forbo aljzatkiegyenlítő anyaggal együtt 
alkalmazható 

 Aljzatkiegyenlítő munkálatok során a nem megfelelő szilárdságú,alakítató 
vagy rugalmas aljzatok teherelosztására, összefogására. 

     
 

 
Technikai adatok:    
 Tekercs: 100 fm-es tekercs, 0,6 m 

széles 
 

 Súly: 120 g/m²  
 Nedvesség,korhadás állóság: Nagyon jó 
 Szin: Fehér  
 Hossz: 50 fm 
 Tárolási alkalmasság: álló helyzetben tárolva korlátlan ideig 
 Fagyveszély: Nincs  
 Jelölés: Nincs 
 Biztonsági adatlap: Kérésre 
    
     *A megadott értékek laborértékek, a különféle helyszínekhez kötött sokszínűség között csak irányértékként kezelendők.    

 
Feldolgozás: A 813 Eurofloor repedés áthidaló anyagot  a szakszerűen előkészített 

aljzaton (lecsiszolt, porszívózott, alapozott) kitekerjük, méretre vágjuk , a 
széleken, illetve az 1 cm-es tekercs  átfedéseknél az elcsúszás 
megakadályozása miatt rögzítjük. A padló-falcsatlakozások közé  a várható 
aljzatkiegyenlítés vastagsága függvényében ,vagy a 802 szélcsíkokat, vagy 
a 8021-es Profi szélcsíkokat az aljzat Forbo aljzatkiegyenlítő anyagra 
ragasztjuk. A Forbo aljzatkiöntő anyag szétterítésénél a  szálakat rögzítő 
anyag gyorsan felold és a különleges szálak  a folyékony kiegyenlítő anyag 
elosztva, akadálytalanul a felülete felé  egyenletesen szétszóródva 
felúsznak. 
A szálak  az aljzatkiegyenlítő anyag teljes vastagságában kötődnek és ezzel 
a rendszer nagymértékű megerősödést hozzák létre. 
Figyelem!!   Az aljzatkiegyenlítőt hagyjuk levegőzni, ne rákelezzük, különben 
a szálakat a folyadékból kifésüljük. 
Az önterülő aljzatkiegyenlítő anyagot legalább 3-5 mm vastagságban kell 
felhordani.   

 

 
Figyelmeztetés: Más termékek műszaki adatlapjait kérjük vegyék figyelembe. 

A szakma idevonatkozó szabályai és normái figyelembe veendők. 
Németországon kívül a mindenkori helyi előírások érvényesek, ennek 
ismerete a felhasználó felelőssége. 

 



 
Csomagolás: Tekercshossz: 100 m 

tekercs szélesség:  0,6 m 
 

 

 

 
Feltétlenül 
figyelembe veendők: 

 
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. 
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