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Tulajdonságai:  

 
 3-4 óra múlva burkolható 

 Előkenés nélkül használható 

 20 mm-ig  spatulázható 

 Raklizható 

 Önkiegyenlítő 

 Feszültségmentesen kötő 

 Nagy nyomószilárdságú 

 Nagyon emmissziószegény, EMICODE EC 1R 

 

  

 

 

Felhasználás: 

  

 

 

  Ásványi anyag eredetű , magnezit estrichek, terazzo, kerámialap kiegyenlítésére. 

 Vízálló, rögzített ragasztómaradványt tartalmazó esztrichek kiegyenlítésére 

 Bitumen alapanyagú aljzatok DIN 18354/18560 szerinti vékony,legfeljebb 5 mm 

vastagságban történő kiegyenlítésére 

 

 

Műszaki adatok: 

 Alapanyag: Cement és töltőanyagok, legfőképp 

műanyag kötőelemek 

Szín: szürke 

  

Felhasználás: cca.1,5 kg/m² 1 mm rétegvastagságnál  

Víz hozzáadás: 25 kg 991 Europlan Direct Rapid  5,5 l 

vízzel keverve 

Feldolgozási hőmérséklet: 15-25 °C mind, a helyiség, mind az 

aljzatra vonatkozóan 

 

Feldolgozási idő: cca.15 perc * 

javasolt a 2-3 perces  érési időt betartani * 

Feldolgozandó: eredeti csomagolásban 6 hónapon belül 

Raktározás: hűvösen, szárazan,  felbontott zsákot jól 

bezárni,mielőbb felhasználni                                  

  

Fagyra érzékenység: 

GefStoffV. jelzés:                                                            

                                                 

 nem    

 Xi  izgató 

kromátszegény a TRGS 613 szerint                                  

GISCODE: 

EMICODE 

Biztonsági adatlap: 

ZP 1 

EC1R 

kérésre 

                                                                                 

     *a megadott értékek laborértékek, a különféle helyszínekhez kötött sokszínűség között csak irányértékként   kezelendők. 

                                          

 

Alzat: A felhordásra kész aljzatnak meg kell felelnie a mindenkori helyi nemzeti normáknak  

(VOB/ DIN 18365,18202. ÖNORM B 2236-1, SIA SN 253), valamint az aktuális TKB 

és BEB emlékezetőknek, többek között a nyomás húzószilárdság, tartós szárazság, 

repedés és pormentesség, simaság,  tapadás gátló anyagoktól való mentesség stb. 

Amennyiben az aljzat hiányosságokat mutat, az ismert aljzatjavító előkészítéseket, mint 

pl. csiszolás, alapozás,illetve szükség esetén jelenteni. Vegye figyelembe a VOB 

vizsgálati és gondossággal kapcsolatos kötelezettségeket. 

 

 



 

 

Régi, vélhetően tartósan  megtapadt ragasztómaradványokat tartalmazó aljzaton való 

munkálatnál  minden elővigyázatosság ellenére fennáll  a veszélye repedéseknek, és/vagy 

felpattogzásoknak, mivel  az új réteg alatti anyagok tulajdonságára semmilyen 

befolyásolás nem áll rendelkezésre. A koncentrált kötőanyagokat az esztrich felületéről 

csiszolja le. 

Vakfugákat és repedéseket 816 Epoxy kiöntőmasszával, vagy 911 Europlan poliészterrel 

erősítve  rögzítjük. Az aljzatban lévő lukakat 906 Europlan Rapid, egyenetlenségeket 940 

Europlan Quick anyaggal  lehet javítani. Előkenés /alapozás  a legtöbb esetben 

elhagyható. Nedvességre érzékeny aljzatoknál ( kalciumszulfát kötésű esztrichek-

anhidrid) , magnézium, fapadlók, nagyon szívóképes aljzatok ,szükséges a megfelelő 

előkenő anyaggal előkenést végezni, vagy érdeklődjön szaktechnikusunknál. 

Kerámialapok esetében alaptisztítást és csiszolást végezzünk,  070 Europrimer Fill 

anyaggal   fugák mentén előkenünk, hogy a járólap  lazulása elkerülhető legyen.  

 

 

 

Feldolgozás:    25 kg 991 Europlan Direct Rapid  anyagot  5,5  liter vízben  ,elektromos 

keverőgép alkalmazásával simára,  csomómentesre keverjük . 

 Cca. 3 perc érési idő elteltével a kész keveréket még egyszer átkeverjük és 15 

percen belül  felhordjuk, lehetőleg egy menetben a kívánt vastagságban.  

 Spatula és levegőztető henger használatával egy sima, egyenletes ragasztóbarát 

felület érhető el, melyet általában már nem kell megcsiszolni. 

 Görgősszék használathoz legalább 1 mm rétegvastagságban alkalmazandó. 

 Öntött aszfaltnál maximum 5 mm vastag réteg hordható fel. 

 A kiegyenlítő anyag kötése alatt intenzív légmozgás és közvetlen napsugárzás 

elkerülendő. Ez a nedvességtartalom túl gyors távozását okozhatja,melynek 

következtében a kiegyenlítő réteg  „megég”.Zsugorrepedések keletkezhetnek és 

a felület porlani kezdhet. 

 A felhordott réteg 18-20 °C hőmérséklet esetén   2-3 óra múlva járható. 

Magasabb hőmérséklet gyorsítja, alacsonyabb hőmérséklet hosszabbítja a 

száradást és a kristályos kötést. A munkafeltételek, a kiegyenlítő anyag 

rétegvastagsága,   a burkolandó anyag fajtája  függvényében a burkolási munka 

már 3- 4óra múlva megtörténhet.  

 Parketta és parafaburkolat csak 24 óra elteltével rakható le. 

 Alkalmazható padlófűtési konstrukcióknál  is. Kiegyenlítés megkezdése előtt 3 

nappal a padlófűtést kikapcsoljuk. Szavatosság csak legfeljebb 18 °C 

padlóhőmérsékletnél van. Csak 7 nappal a padlómunkálatok befejezését 

követően szabad a padlófűtést ismét fokozatosan üzembe helyezni. 

 

 

Figyelmeztetés:  A termék veszélyes anyagokat tartalmaz, vegye figyelembe a biztonsági adatlap 

utasításait. Ne keverje más anyagokkal, kivéve azokkal, melyek kifejezetten ezt a célt 

szolgálják. 

Felbontott egységeket jól zárja vissza, s rövid időn belül használja fel. A kiegyenlített 

felületet a következő néhány napon belül lássa el burkolattal. 

Más burkoló termékekre vonatkozó használati utasításokat tartsa be.  

A szakma idevonatkozó szabályai és normái figyelembe veendők. Németországon kívül a  

mindenkori helyi előírások érvényesek, ennek ismerete a felhasználó felelőssége. 

 

Csomagolás:                   25 kg-os zsák 

                                           

                                           

  

 

 

 

 

 

 



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!  

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. 

 

Jelen műszaki információval minden eddigi korábban kiadott műszaki adatokkal 

rendelkező tájékoztató anyagunk, termékinformációnk  érvényét veszíti. 

Aktuális kiadás 2007.05.02 

 


