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Mészpótló habarcsadalék

Alkalmazás:
- falazó, vakoló habarcsokhoz
- falszellőztető adalékszerként
- mészhabarcsok feljavítására

Termék leírás:
A termék egy olyan légpórusképző és képlékenyítő adalékszer mely lehetővé teszi az 
építőiparban használt falazó és vakoló habarcsok mész nélküli elkészítését vagy a felhasznált 
mészadag jelentős csökkentését.

Használatának előnyei:
- Csökken a „kivérzés” és a szétosztályozódás veszélye, még durva homokok használata esetén 
is.
- Jelentősen csökken a repedés veszély.
- Könnyebb és hosszabb bedolgozhatóságot biztosít.
- Nő a téglák közötti tapadó erő és erős, nagy nyomószilárdságú és ellenálló falazó habarcsot 
eredményez mely az építőipar bármely területén biztonsággal felhasználható a válaszfalaktól a 
többszintes épületeken át a kémények falazásáig.
- Jelentősen megnöveli a vakolat fizikai es kémiai igénybevételekkel való ellenálló képességét 
és hosszabb élettartamot biztosít.
- Kitűnő dísztéglák és egyéb fagynak kitett szabad fugás falazatok elkészítésére.
- Lábazati vakolatoknál erős és víznek és mechanikai behatásoknak ellenálló felületet 
eredményez
- Falszellőztető hatása miatt kitűnően használható régi, nedves épületek vakolásánál.
- Meszes habarcsoknál azonos bedolgozhatósági minőség mellet jelentős mészmegtakarítást 
érhetünk el.
− Csökkenti a keverővíz igényt.

A habarcs elkészítése:
Kis (100 literes) betonkeverőbe öntsünk egy vödör vizet,
amihez hozzáadunk 0,5 dl mészhelyettesítő adalékot, majd hagyjuk keveredni
egy kis ideig és készítsük el a habarcsot, általában egy rész cement és 3-5 rész homok 
hozzáadásával, míg a megfelelő állagot meg nem kapjuk.

Vakolási munkák:
Vakolás előtt alaposan nedvesítsük be a felületet. Nyári száraz melegben, ill. szeles időben 
előfordulhat, hogy a habarcskötés előtt elvesztheti a kötéshez szükséges vizet
ilyenkor utókezeléssel pótoljuk azt. A könnyebb eldolgozhatóság végett a vakoló habarcshoz 
adjunk egy lapát oltott meszet. Amennyiben a habarcsnál, az átlagosnál nagyobb porózusságot 
észlelünk, csökkentsük az adalékszer mennyiségét.

Betonkészítéshez:
A mészhelyettesítőt 0,1%-ban a betonba adagolva (a cementsúly csökkenti a víz cement 
tényezőt (erősebb beton ugyanolyan cementadagolásnál). Javítja az eldolgozhatóságot,
jelentősen megnöveli az élettartamot, fagyállóságot, sózás állóságot.

Technikai adatok:
Környezetbarát, nem mérgező, természetes gyantaszappan hatóanyagú, enyhén lúgos, barnás 
színű folyadék.
Tárolható: eredeti, bontatlan csomagolásban száraz, fedett, fagytól védett helyen, a gyártás 
időpontjától 24 hónapig.
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