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Tulajdonságai:  
 

 Alkalmazható: közepes forgalomnak kitett területeken 

 Önterülő 

 Feszültségmentesen köt 2-10 mm vastagságban 

 Alkalmas irodai görgős szék használathoz 

 Kálciumszulfát esztrich felületen ettringit nem csapódik ki 

 Jó vízálló tulajdonság diszperziós ragasztók esetében 

 Krómmentes, ezért bőrbarát 

 Rákelezhető 

 Fűtött padlónál is alkalmazható 

 Belső használatra 

 Parketta burkolásnál való használathoz kérje szak technikusunk tanácsát 
  

 

 
Felhasználás: 
  
 

            Önterülő aljzatkiegyenlítő  burkolatok egyenletes lefektetéséhez 

 Mindenféle  burkolásra alkalmas ásványi alapú aljzat, valamint lépcsők 
kiegyenlítéséhez, simításához. 

 Öntött aszfalt kiegyenlítésére 5 mm vastagságig a DIN 18354/EN 13813 
szabvány szerint. 

 Rögzített száraz gipszkarton lapok ,illetve szilikátlapok simítására. 

 Alkalmas nagyobb felületek habarcskeverékkel, illetve szivattyúzással 
történő racionálisan történő kiegyenlítésére. 

 Parketta burkolásnál való használathoz kérje szaktechnikusunk tanácsát. 
 
 

 

 
Műszaki adatok: 
 Anyagösszetétel: Kálciumszulfát-alfa félhidrát,ásványi 

adalékanyagokkal,vinilacetát,cseppfoly
ó-sító,addíciós anyagok 

Szín: Fehér 
Vízadagolás: 6 liter 25 kg Europlan Withe 928-hoz 
Állag: Por alakú  
Feldolgozási hőmérséklet: 15-25 °C,mind az aljzat, mind a levegő 

hőmérsékletre vonatkoztatva 
Relatív levegő nedvességtartalom: 35-75%,javasolt 40-65% 
Felhasználás: Cca.1,4 kg/m² mm-ként 
Feldolgozható: Cca. 30 percen belül 
  
Feldolgozási idő: 3 mm-ig 24 órán belül 
Felhordás: 
Feldolgozható: 
 
 
 
Raktározás: 
GefStoffV. jelzés:                                                            
                                                 

Simító kanál,  széles spatula                                
6 hónapon belül, 
eredeti csomagolásban,felbontott 
zsákot légmentesen 
visszazárni,mielőbb felhasználni 
Hűvös és száraz helyen   5-25 °-on    
Nincs                                      

GISCODE: 
 

CP1 



    *A megadott értékek laborértékek, a  különféle helyszínekhez kötött sokszínűség között csak 

irányértékként kezelendők.   

                              

 

 

 
Aljzat: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Feldolgozás: 

A burkolásra kész aljzat meg kell, hogy feleljen a  VOB/DIN 18365, 18202, ÖNORM 
B 2236-1, SIA SN 253 követelményeinek, valamint a TKB és BEB aktuális 
előírásainak. 
Ez többek között azt jelenti, hogy nyomás és húzásálló, tartósan száraz, repedés és 
pormentes , sima,  tapadást  csökkentő rétegektől mentes kell, hogy legyen. 
Hiányosságokat tartalmazó felületeken megfelelő  aljzat előkészítést, mint pl. 
csiszolást,alapozást- kell végezni, illetve a jelentkező hiányosságokat jelenteni kell. 
A VOB   szerinti gondosság és vizsgálati kötelezettségek betartandók. 
Az esztrich felületen felhalmozódott kötőanyagokat csiszolással távolítjuk el.  A 
bevágott fugákat, repedéseket a 816 Epoxi kiöntőanyaggal / 911-es Europlan 
poliészterrel erős tapadással rögzítendők. Egyenetlenségeket    
a 940-es Europlan Quick anyaggal tölthetünk fel. 
Szívóképes aljzatokon gondosan alapozzunk,az aljzat szívóképességének 
csökkentésére, úgy,  hogy az aljzat készítésével bevitt vízmennyiség nyomásának 
csökkentésével a felületen a  kiegyenlítő anyag  egyenletes tapadásához 
szükséges körülményt érjünk el. Kifejezetten erős szívóképes aljzat esetében a 
száradás után még egy alapozást végzünk. 
 
Kalciumszulfát kötésű esztrichek előkezelését 044 Europrimer Multi vízzel történő 
1:1 arányú keverékével végezzük. A száradási idő  cca. 60 perc(3 mm-es 
rétegvastagságig), nagyobb rétegvastagság esetén a száradási idő 
meghosszabbodik (legalább 15 óra), több,mint 5 mm-es rétegvastagság esetén 
záró előkenés végzendő. Nem homokozott öntött aszfalt, bitumenaljzat esetében a  
a 044 Europrimer Multi anyagot vízzel történő 1:1 keverékével vékonyan és 
egyenletesen alapozunk.(száradási idő cca. 6 óra) 
Szívóképes cementesztrichnél 044 Europrimer Multi  vízzel történő 1:2 keverékével 
alapozunk. (Száradási idő cca. 15 óra) Kerámialapok   alaptisztítása, csiszolása 
majd Europrimer Fill  070 anyaggal történő előkenése szükséges a járólapok 
fugaterületeknél történő elmozdulásának elkerülése céljából. 
Magnezit, vagy műanyaggal kiegyenlített aljzatfelületeket speciális alapozóval kell 
kezelni, ezzel kapcsolatosan forduljon szak technikusunkhoz. 
Nehezen megítélhető aljzatoknál javasolt próbakiegyenlítés elvégzése. 
 
811 Reno erősítő szálak hozzáadásával és 813 Eurofloor üvegszálas vasalást 
helyettesítő szövet felhasználásával az aljzatkiegyenlítő nyomásállósága tovább 
javítható, különösen kritikus felületek esetében. 
 
Padlófűtés esetén a nedvességmérés a megfelelő helyeken elvégzendő a DIN 
47215/4 előírásnak megfelelően, illetve  fűtött padló szerkezeteken történő 
bevágási helyekkel kapcsolatosan koordinációs jegyzőkönyv készítendő. 
 

 
 
A 928 Europlan  Withe anyagot  a keverőedényben tiszta, hideg vízzel cca. 600 
f/perc teljesítményű  keverőgép segítségével simára,egyenletesre  elkeverjük. 
A keverési idő legalább 3 percig kell, hogy tartson. Ezt követően a 928 Europlan 
Withe anyagot az alapozóval felkészített aljzatra felhordjuk és elsimítjuk. Görgős 
szék használatához  legalább 1,5-2 mm réteget viszünk fel a parketta alá,(kérjük 
érdeklődjön szak technikusunknál),nem szívóképes aljzatoknál 2-3 mm 
rétegvastagság készítendő. Széles felületű rákel (Cikkszám:71653), valamint 
légtelenítő henger (Cikkszám:71651) segítségével sima, egyenletes felület érhető 
el, amit általában már nem kell megcsiszolni. 
A 928 Europlan Withe aljzatkiegyenlítőt 10 mm - es vastagságig is felhordhatjuk. 
3mm vastagágig a száradási idő  cca. 24 óra, minden további mm vastagság 
további cca. egy nap száradást igényel normál körülmények között. Az 



aljzatkiegyenlítő kötése alatt kereszthuzat és közvetlen napsütés kerülendő. Ez 
ugyanis gyorsabb nedvességvesztést okoz, a felület ”megég”.A feldolgozási 
hőmérséklet 15-25 °C között kell, hogy legyen. Alacsonyabb hőmérséklet és/vagy 
magas levegő páratartalom a kötési időt meghosszabbítja. 
A nem megfelelően kiszáradt 928 Europlan Withe alacsonyabb szilárdságú és 
magas csiszolási kopást okoz. Javasolt a magas levegő páratartalmat különféle 
kényszer szárítási megoldásokkal csökkenteni, ezáltal az aljzatkiegyenlítő 
száradása    és kikeményedése meggyorsítható. 
Amennyiben a 928 Europlan Withe után csiszolására van szükség, a keletkezett 
csiszoló por eltávolítandó és a jobb ragasztó tapadás érdekében egy után alapozás 
végzendő. 

 

 
Figyelmeztetés:  A keverést tiszta keverőedényben kell végezni,melyet nagyobb felület 

kiegyenlítésekor gyakran tisztítani kell. A cementalapú aljzatkiegyenlítő 
maradványai, illetve már reakcióban lévő 928 Europlan Withe részei a 
kikeményedés gyorsításához, s ezáltal önterülésben zavarokat okozhatnak. 
A 928 Europlan Withe  vizes helyiségekben nem alkalmazható. 
Kérjük vegye figyelembe a biztonsági adatlap előírásait. Hordjon védőkesztyűt! 
Ne keverje más termékekkel, csak olyanokkal, amelyek kifejezetten ezen anyag 
keveréséhez vannak. 
A szakma idevonatkozó szabályai és normái figyelembe veendők. Németországon 
kívül a  mindenkori helyi előírások érvényesek, ennek ismerete a felhasználó 
felelőssége. 
 

 

 
Csomagolása: 25 kg-os zsák, 42 db/paletta 
 

 
Feltétlenül 
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 felhasználási és tárolási módok betartásának 
ellenőrizhetetlensége miatt nem vállalunk.  
A szakmához kapcsolódó szabványok és szabályok betartandók.  
Németországon kívüli alkalmazásnál a mindenkori nemzeti szabályok ismerete 
és betartása a felhasználó feladata. 
Konkrét objektumok esetén az anyag felhasználásával kapcsolatosan van 
lehetőség kötelező érvényű nyilatkozatunkra. 
Mindenféle más felhasználási mód, ami a műszaki előírásainkhoz képest eltér 
feltétlenül  jóváhagyásunkat igényli. Ennek hiánya a szavatosság elvesztésével 
jár.  
Ezért javasoljuk többszöri próbamunka elvégzését. Egyébként minden esetben 
az Általános Üzleti Feltételeink érvényesek. 
Raktározáskor védje  gyermekek hozzáférhetőségétől. A feldolgozás alatt és az 
elvégzett munka után gondoskodjon megfelelő szellőztetésről. A termék 
használatakor evés, ivás,dohányzás kerülendő. A szembe, vagy bőrre kerülő 
anyagot azonnal bőséges vízzel leöblítjük. Az anyag nem juthat sem a csatorna 
rendszerbe,sem vízrendszerbe , sem a földbe .A teljesen kiürített 
csomagolóanyag újra hasznosítható. A kiszáradt anyagmaradványok háztartási 
szemétként lehet eltávolítani. 
Jelen műszaki információval minden eddigi korábban kiadott műszaki adatokkal 
rendelkező tájékoztató anyagunk, termékinformációnk  érvényét veszíti. 
1.számú kiadás   2010.11.09  

 

 


