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esztrich- és betontechnika

Tökéletes hang- és hőszigetelés!
Hőszigetelő feltöltések Murexin termékekkel!

A hőszigetelő feltöltésekkel szemben támasztott köve-
telmények igen sokoldalúak: A padlószintet a szükséges 
magasságra kell beállítanunk, de eközben hő- és hang-
szigetelő tulajdonsággal is kell bírniuk, amivel energiát 
spórolunk, és javítjuk a helyiség komfortérzetét.

Kötött feltöltések
egy kötött kiegyenlítő feltöltés a nagyobb szintkülönbsé-
gek kiegyenlítésére, és egy alaktartó réteg kialakítására 
szolgál. Kötőanyagként a Murexin különböző poralakú 
termékeket kínál:

DB 80 Hőszigetelő beton kötőanyag

AL 55 Hő- és hangszigetelő beton kötőanyag

Tökéletes hangszigetelés
A cementkötésű feltöltések a kiváló hang- és hőszigete-
lésről gondoskodnak pl. födémek és boltozatos födémek 
esetén, és stabil alapfelületet biztosítanak a rájuk kerülő 
rétegek számára.

A kötött kiegyenlítő feltöltések mind a felújítási munkák-
nál, mind az új építések során előnyök sorát kínálják. 
Felhasználási lehetőségek: födémekre, fagerendás födé-
mekre (pl. a gerendaközök fetöltésére), pince aljzatleme-
zekre és boltozatos födémekre.

A Murexin kötőanyagok használhatók továbbá tera-
szok és erkélyek lejtéskialakítására, faszerkezetes 
építményeknél merevítő üregkitöltésre és szigetelésre, 
lapostetők szigetelésére, valamint kerámia- és finomkő-

TERMÉK-TIPP: 
DB 80 HőszIgETELő BETon 
KöTőAnyAg

Poralakú, műgyantával javított, gyorskötésű 
kötőanyag kiegyenlítőfeltöltések készítéséhez, 
kiváló hang- és hőszigetelő tulajdonsággal. 
A DB 80 alkalmas üregkitöltéseknél polisztirol 
kötőanyagaként, merevítő hatással.

További információ az 107. oldalon.

lapok alapfelületeként. Az ePS szigetelőlapokkal össze-
hasonlítva a szigetelő feltöltések „formára igazíthatók”, ez 
azt jelenti, hogy valamennyi üreg kitölthető, és a cső- ill. 
elektromos vezetékek üregmentesen beágyazhatók.

További előnyök

• gazdaságosabb

• rövid kötésidő (kötéskezdet 1 óra után)

• 24 óra után járható (20˚C levegő- és feldolgozási hő-
mérséklet esetén), így a következő munkálatokat ekkor 
már el lehet kezdeni 

• a kiszerelésnek köszönhetően egyszerűbb adagolás

• a helyiség terhelése alacsony 

• csekély összenyomódás 
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DM 40 Beton- és habarcstömítő adalékszer
Kloridmentes, plasztifikáló, folyékony és tömítő hatású betonadalékszer légpórusképzés nélkül nagy igénybevételű vasbe-
ton és feszített vasbeton szerkezetek, víznyomásálló betonkádak, alapok, silók, víztartályok, úszómedencék készítéséhez, 
kül- és beltérben, ahol állandó víznyomásállóság a követelmény. Javítja a feldolgozhatóságot, csökkenti a v/c tényezőt, 
fokozza a hajlító- és nyomószilárdáságot, valamint csökkenti a szétosztályozódást és a beton „vérzését”. Transzportbeton 
és készbetonelem-gyártás minden területén használható.

Adagolás: a cementtömeg 1 %-a (anyagszükséglet: kb. 3 – 4 kg / m3 beton).

1 kg m. flakon 6 db 378 db 9002689371663 37166 2 400 / kg 3 048

5 kg m. kanna 1 db 96 db 9002689271666 27166 1 150 / kg 7 303

25 kg m. kanna 1 db 24 db 9002689171669 17166 750 / kg 23 813

1. Adalékszerek 

Termék Termékleírás db / csomag db / raklap EAN
Termék-
kód

Listaár (Ft)

Nettó / ME Bruttó / Kisz.

Fs 10 Beton- és habarcsfagyásgátló adalékszer
Kloridmentes, folyékony, beton- és habarcsfagyásgátló adalékszer. Adagolásával a beton és a habarcs hidratációja felgyor-
sul és így a fagyállósághoz szükséges 5 n / mm2 nyomószilárdsági érték hamarabb elérhető. Kül- és beltérben, vasbetonok-
hoz és feszített vasbetonokhoz, valamint mész-cement és cementhabarcsokhoz. Lehetővé teszi a betonozási és kőműves 
munkálatokat -9 oC-ig a szabványban előírt óvintézkedések betartása mellett. Magas kezdeti szilárdságot biztosít, azaz 
kötésgyorsítóként is alkalmazható. Transzportbeton és készbetonelem-gyártás minden területén használható.

Adagolás: a cementtömeg 1 %-a (anyagszükséglet: kb. 3 kg / m3 beton).

1 kg m. flakon 6 db 378 db 9002689117223 11722 1 800 / kg 2 286

5 kg m. kanna 1 db 96 db 9002689117216 11721 820 / kg 5 207

25 kg m. kanna 1 db 24 db 9002689117209 11720 520 / kg 16 510

XF 4 Keverékolaj
Kloridmentes, légpórusképző, képlékenyítő beton- és habarcsadalékszer. Mikroméretű légpórusokat képez, plasztifikál, 
csökkenti a szétosztályozódást és növeli a fagyállóságot és az olvasztósóállóságot. Megakadályozza az ülepedést és a szét-
osztályozódást, megnöveli a tapadást az alapfelülethez, javítja a feldolgozhatóságot és csökkenti a zsugorodási repedések 
veszélyét. Kül- és beltérben használható az esztrichek és vakolatok légpórusképzéséhez, megnöveli az ellenállóképességet 
a fagy- és olvasztósóval szemben. Transzportbeton és készbetonelem-gyártás minden területén használható.

Adagolás: a cementtömeg 0,05 – 0,3 %-a.

1 kg m. flakon 6 db 378 db 9002689004646 464 2 400 / kg 3 048

5 kg m. kanna 1 db 96 db 9002689004431 443 1 300 / kg 8 255

25 kg m. kanna 1 db 24 db 9002689004424 442 1 120 / kg 35 560

HE 20 Tapadásjavító emulzió (Haftemulsion)
univerzálisan használható alkáliálló és lágyítószermentes műanyagdiszperzió, javítja a frissbeton tapadását a régi beton 
alapfelületekre. Javítja a tapadást, csökkenti a feszültséget a rugamasság növelésével, csökkenti a vízbehatolás mélységét, 
növeli a vízvisszatartóképességet és javítja a feldolgozhatóságot. Alkalmas kül- és beltérben tapadó habarcsok készíté-
séhez, valamint használható javítóhabarcsok és betonok adalékaként és mint alapozó, tapadóhíd aljzatkiegyenlítőkhöz. 
Minden esetben nedves a nedvesre technológiával kell felhasználni.

Anyagszükséglet: felhasználástól függően, kb. 0,1 – 0,3 kg / m3 
 esztrich javításához, adagolás: kb. a keverővíz 20 %-a 
 tapadásjavítóként habarcs vagy frissbetonhoz: 0,2 kg / m2 
 (higítatlanul vagy max. 1:1 arányban vízzel higítva) 
 alapozóként aljzatkiegyenlítőkhöz: 0,1 – 0,2 kg / m2 (1:1 arányban vízzel higítva) 
 tapadóhabarcs készítéséhez: 1 kg emulzióhoz 0,2 kg cement

1 kg m. flakon 6 db 378 db 9002689004448 444 3 500 / kg 4 445

5 kg m. kanna 1 db 96 db 9002689004455 445 2 350 / kg 14 923

25 kg m. kanna 1 db 24 db 9002689004653 465 2 100 / kg 66 675
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Austrofaser PP 12 mm
Csekély súly, kiváló tapadás a betonmátrixban, a betonnak a kötési folyamatát az e-modulhoz igazítja, nem korrodálódik, 
kémiailag ellenáll a savaknak és a lúgoknak. Az Austrofaser egy egyenes polipropilén szál, ami az iSO-nOrM 9001 minőségi 
előírásai alapján olvasztási eljárással készül. Az Austrofaser javítja az összes lényeges tulajdonságait a betonnak és az 
ásványi kötésű építőanyagoknak. A szálak háromdimenziósan és egyenletesen oszlanak el a beton- és esztrichkeverékben. 
Az Austrofaser növeli a fiatal beton „zöldszilárdságát” mely az előre gyártott betonelemek számára elengedhetetlen. A már 
előbb említett ellenállóképesség az ütő irányú terheléssel szemben csökkenti a szállítás közbeni és a fektetési károkat és 
ezzel minimalizálja a javítási munkákat.

Anyagszükséglet: kb. 1 db, azaz 0,75 kg / m3 beton.

0,75 kg papírzacskó 18 db 504 db 9002689100386 10038 3 500 / db 4 445

WLs-50 Acélhuzal szálak
Hengerelt és hullámos acélhuzal rögzítővéggel. növeli a húzó-, hajlító-, tartós-, kezdeti- és szakítószilárdságot, csökkenti a 
zsugorodási képességet, javítja a megbízhatóságot, építkezési idő lerövidül a gyékény fektetéssel, fugatávolságok megnö-
velhetőek, keverőgépből közvetlenül beépíthető. A kész betonelemek szerkezeti vázához, burkolataihoz, vékony falú építő-
részekhez és apró építőelemekhez.

Monolit iparipadlókhoz, betonból készült úttestekhez, reptér építéseknél park- és kifutópályákhoz, 60 mm vastagságtól 
kötött felbetonként, 80 mm vastagságtól felbetonként. esztrichként és ipari esztrichként, alagút belső zsaluhoz, mély- és 
alagútépítésnél lőttbetonként, ülepítőtartályokhoz és gépalapokhoz, erőművek szerkezeteinél.

Anyagszükséglet: kb. 20 – 35 kg / m3 beton, statikus igénybevételtől függően.

20 kg papírzsák 1 db 50 db 9002689100409 10040 kérésre

MFT acélhaj
nagyszilárdságú, bordázott felületű, hullámos kiképzésű acélhaj-szálak. Kitünő szilárdságot és formatartást biztosít 
esztrichnek ill. betonnak. Különösen ajánlott monolit betonlemezek készítéséhez, aljzatbetonokba acélhálós vasalás he-
lyett. Monolit iparipadlókhoz, betonból készült úttestekhez, reptér építéseknél park- és kifutópályákhoz, 60 mm vastagságtól 
kötött felbetonként, 80 mm vastagságtól felbetonként. esztrichként és ipariesztrichként, alagút belső zsaluhoz, mély- és 
alagútépítésnél lőttbetonként, ülepítőtartályokhoz és gépalapokhoz, erőművek szerkezeteinél.

Anyagszükséglet: kb. 20 – 35 kg / m3 beton, statikus igénybevételtől függően.

20 kg kartondoboz MFT 34,0 60 db 9002689076827 7682 kérésre

20 kg kartondoboz MFT 50,0 60 db 9002689076902 7690 kérésre

HV 05 esztricholaj fűtött esztrichekhez
Kloridmentes, folyékony esztrichadalékszer a cementkötésű fűtött esztrichekhez. Különösen alkalmas padlófűtésekhez, 
mert kedvezően befolyásolja a beton illeszkedését és tapadását a fűtési csövekhez, ezzel optimalizálja a hőátadást. Hasz-
nálatával könnyebb a bedolgozhatóság, nagyobb szilárdság valamint egy sima, repedésmentes felület érhető el. Csak 
beltérben használható esztrichek javításához padlófűtésnél pórusképzés nélkül, valamint plasztifikáláshoz. Transzportbeton 
és készbetonelem-gyártás minden területén használható.

Adagolás: a cementtömeg 0,5%-a (anyagszükséglet: kb. 1,5 – 2,0 kg / m3 esztrichbeton)

1 kg m. flakon 6 db 378 db 9002689071372 7137 2 120 / kg 2 692

5 kg m. kanna 1 db 96 db 9002689071389 7138 1 000 / kg 6 350

25 kg m. kanna 1 db 24 db 9002689071396 7139 650 / kg 20 638

1. Adalékszerek 

Termék Termékleírás db / csomag db / raklap EAN
Termék-
kód

Listaár (Ft)

Nettó / ME Bruttó / Kisz.
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DB 80 Hőszigetelő beton kötőanyag
Poralakú, műgyantával javított, gyorskötésű kötőanyag kiegyenlítőfeltöltések készítéséhez, kiváló hang- és hőszigetelő tu-
lajdonsággal. A DB 80 töltő anyagok kötőanyagaként használható új építéseknél, átépítések során nyersbeton, fagerendás, 
boltozatos födémeken, aljzatlemezeken. A DB 80 alkalmas üregkitöltéseknél polisztirol kötőanyagaként, merevítő hatással. 
A polisztirol-gyöngy szemnagyság: 4 – 8 mm legyen.

Anyagszükséglet: kb. 80 kg / 1 m³ feltöltés. Járható: kb. 24 óra múlva.

20 kg papírzsák 1 db 48 db 9002689102113 10211 240 / kg 6 096

1. Adalékszerek 

2. Beton-, esztrich- és habarcstermékek 

Termék Termékleírás db / csomag db / raklap EAN
Termék-
kód

Listaár (Ft)

Nettó / ME Bruttó / Kisz.

X3 esztrich expressz, kiszáradás és kötésgyorsító adalékszer
erősen plasztifikáló, folyékony, kloridmentes és légpórusképző esztrichadalékszer a cemetkötésű esztrichekhez, mely a ki-
száradási folyamatot felgyorsítja. A következő padlóburkolat fektetése lényegesen korábban végrehajtható. Csak beltérben 
használható, a korai burkolhatóság eléréséhez a kötött, csúsztatott és az úsztatott esztricheknél, kis és közepes igénybevé-
telű helyiségekhez pl. irodaházak, iskolák, eladóterek, kórházak stb. Padlófűtésre is alkalmas.

Adagolás: a cementtömeg 2,5 %-a (anyagszükséglet: kb. 8 kg / m3 esztrichbeton).

5 kg m. kanna 1 db 96 db 9002689170617 17061 1 750 / kg 11 113

25 kg m. kanna 1 db 24 db 9002689070610 7061 1 550 / kg 49 213

200 kg fémhordó 1 db 2 db 9002689270614 27061 1 250 / kg 317 500

AL 55 Hő- és hangszigetelő beton kötőanyag
Poralakú, műgyantával javított, gyorskötő anyag  hőszigetelő feltöltések készítéséhez kiváló hang- és hőszigetelő tulajdon-
sággal. Különleges kötőanyag polisztirolgranulátumokkal rendelkező kötött teherbíró hőszigetelő feltöltésekhez. Az AL 55 
töltő anyag kötőanyagaként használható új építéseknél, átépítések során nyersbeton, fagerendás, boltozatos födémeken, 
aljzatlemezeken. Az AL 55 hő- és hangszigetelőbeton alkalmas üregkitöltéseknél polisztirol hőszigetelő kötőanyagaként, 
zajvédő hatással. Használható egy munkamenetben, mint szintkiegyenlítő, valamint hő- és hangszigetelő. A polisztirol-
gyöngy szemnagyság: 4 – 8 mm legyen.

Anyagszükséglet: kb. 55 kg / 1 m³ feltöltés. Járható: kb. 24 óra múlva.

11 kg papírzsák 1 db 72 db 9002689110262 11026 280 / kg 3 912

EV 15 EP kiöntőgyanta
Kétkomponensű, oldószermentes, színtelen, élelmiszerbarát, szappanosodásálló, zsugorodásmentes, hígfolyós epoxi bázi-
sú kiöntőgyanta. Alacsony viszkozítású, színtelen, az esztrichek és betonfelületek repedéseinek javítására használható. Az 
anyag vastag rétegben is kikeményedik és egy erőteljes kötést képez az alapfelülettel. Keverési arány tömegrészben: (A : B) 
= 2 : 1. Az utolsó réteget feltétlenül meg kell szórni tüziszárított kvarchomokkal.

Felhasználás: kb. 1,3 kg / liter kitöltendő üreg. 
Járható: kb 12 óra után, mechanikailag terhelhető: kb. 4 nap után, vegyileg terhelhető: kb. 7 nap után.

1 kg fémdoboz 6 db 120 db 9002689271581 27158 9 200 / db 11 684
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EP 8 speciális alapozógyanta
emulgeálható, élelmiszerbarát, oldószermentes, kétkomponensű epoxigyanta rendszer univerzális építőipari felhasználá-
sokhoz. Csak beltéri alkalmazásra! A szívóképes, ásványi alapfelületek színtelen impregnálásához. régi betonra új beton ra-
gasztásához, statikai erőzáráshoz és tapadóhídként öntött aszfaltra. Minden olyan zárt helyen alkalmazható, ahol gyúlékony 
oldószertartalmú anyagokat használnak (pl. elektromos és fűtőberendezések stb.) Keverési arány: (A:B) 1 : 1.

Anyagszükséglet: kb. 0,05 – 0,10 kg / m2 / réteg.

20 kg egység 3 750 / kg 95 250

10 kg fémvödör A komp. 42 db 9002689703716 70371

10kg fémvödör B komp. 42 db 9002689803713 80371

2. Beton-, esztrich- és habarcstermékek 

Termék Termékleírás db / csomag db / raklap EAN
Termék-
kód

Listaár (Ft)

Nettó / ME Bruttó / Kisz.

HoCo 57 esztrich kapocs
Hullámos esztrichkapocs kiváló minőségű acélból, az esztrich repedéseinek összevarrására, pl. a HOCO 24 kiöntőgyantával 
együtt alkalmazható.

Anyagszükséglet: kb. 5 – 7 db / fm.

500 db karton 1 db 270 db 9002689100515 10051 18 / db 11 430

ER 70 esztrichcement rapid
er 70 esztrichcement rapid kifejezetten hidraulikus kötésű, melyhez adalékanyagokat és vizet keverve esztrichet tudunk 
előállítani, amely 24 órán belül úgy szárad ki, hogy kerámialapokkal burkolható, valamint 7 napon belül < 2,0 CM% maradék 
nedvességtartalom érhető el. Kötött-, csúsztatott és úsztatott esztrichek előállítására, valamint parketta, PVC, linóleum, 
kerámia, mű- és természeteskő, szőnyegpadló stb. alapfelületeként. Különösen gyors nedvességcsökkenés érhető el és 
gyors burkolhatóságot tesz lehetővé. er 70 esztrichcement rapid kül- és beltérben is alkalmazható. Keverés: 1 m3 friss ha-
barcshoz szükséges anyagmennyiség: kb. 1 m3 esztrich homok 0/8 (0/4), 80-130 l víz a homok nedvességétől és az esztrich 
konzisztenciájától függően és 250-300 kg er 70 esztrichcement rapid.

Anyagszükséglet: kb. 2,5-3,0 kg / m2 / cm. 
Járható: kb. 12 óra múlva, burkolható: kb. 24 óra után kerámiával. 
 kb. 7 nap után vastag burkolóanyagokkal burkolható, mint parketta és PVC.

25 kg papírzsák 1 db 48 db 9002689133070 13307 170 / kg 5 398

sE 90 Gyorsesztrichcement
Por alakú, műgyantával javított, gyorsan kötő speciális beltéri esztrichcement. Alkalmas úsztatott, csúsztatott, kötött és 
fűtött esztrichek készítésére, néhány órán belül terhelhető és korai burkolhatóságot tesz lehetővé. Új épületekben valamint 
javítási és felújítási munkálatoknál használható. Padlófűtéseknél 3 nap után lehet megkezdeni a felfűtést, egyébként az 
ÖnOrM 2242 előírásai szerint. Kb. 3 óra után járható, kb. 24-36 óra elteltével burkolható. Keverés: 1 m3 friss habarcshoz 
szükséges anyagmennyiség: kb. 1 m3 esztrich homok 0/8, 60-100 l víz a homok nedvességétől és az esztrich konzisztenciá-
jától függően és 250 – 300 kg Se 90 Gyorsesztrichcement. Alkalmas padlófűtésnél és görgősszék terhelésnél. GiS kód: ZP 1.

Anyagszükséglet: kb. 2,5 – 3,0 kg / m2 / cm.

25 kg papírzsák 1 db 48 db 9002689061984 6198 499 / kg 15 843
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2. Beton-, esztrich- és habarcstermékek 

Termék Termékleírás db / csomag db / raklap EAN
Termék-
kód

Listaár (Ft)

Nettó / ME Bruttó / Kisz.

LF 1 Mélyalapozó
Kiváló minőségű, kékre színezett, műgyantadiszperziós alapozó nagyon jó beszivárgó képeséggel. Kül- és beltérben szívó 
alapfelületeknél, mint tapadóhíd, valamennyi ragasztóhoz, aljzatkiegyenlítőhöz, és kent szigetelésekhez.

Anyagszükséglet: kb. 0,10-0,15 kg / m2 alapfelülettől függően. 
száradási idő szívóképes felületnél kb. 15 perc. száradási idő  nedvességre érzékeny felületnél kb. 12 óra.

1 kg m. flakon 20 db 1 db 9002428056905 5690 1 760 / kg 2 235

5 kg m. kanna 1 db 96 db 9002428056912 5691 1 435 / kg 9 112

10 kg m. kanna 1 db 42 db 9002428107027 1 0702 1 340 / kg 17 018

25 kg m. kanna 1 db 24 db 9002428120897 1 2089 1 200 / kg 38 100

D4 Tapadóhíd
Oldószermentes, emissziószegény, egykomponensű, kvarchomokkal töltött, felhasználásra kész, gyorsan száradó disz-
perziós bázisú alapozó. Száradás után a rákerülő anyagok számára megfelelő tapadófelületet biztosít. Használható kül-és 
beltérben, falra és padlóra, szívó- és nem szívóképes alapfelületek  előkészítésésre. Alkalmas kiegyenlítéseknél, valamint 
burkolás előtt és felújításoknál. Különösen alkalmas csempét csempére történő felújításoknál. GiS kód: D1. erősen szívó, 
cementtartalmú és kálcium-szulfát esztrich alapfelületeknél a D4 tapadóhídat 1:1 arányban vízzel kell hígítani.

Anyagszükséglet: kb. 0,10-0,15 kg / m2 alapfelülettől függően. 
száradási idő kálcium-szulfát esztrichnél min. 12 óra. száradási idő nem szívó alapfelületnél kb. 60 perc.

1 kg m. kis doboz 10 db 320 db 9002689094395 9439 3 700 / kg 4 699

5 kg m. vödör 1 db 85 db 9002689100539 10053 2 310 / kg 14 669

10 kg m. vödör 1 db 36 db 9002689092346 9234 2 040 / kg 25 908

C 20

F6
DIN EN 13813 FMA 30 Kültéri aljzatkiegyenlítő

Cementtartalmú, műgyantával javított, feszültségszegény, hidraulikusan kötő önterülő aljzatkiegyenlítő kül- és beltéri, sima 
alapfelületek készítéséhez 5 - 30 mm rétegvastagságig. Különösen alkalmazható extrém egyenetlenségek kiegyenlítésére, 
valamint nagy felületek szintkiegyenlítésére és szintkiképzéshez (lejtés kialakítására) max. 3%-ig. Kb. 1-2 óra után járható, 
kb. 24 óra után burkolható, a kiegyenlítés vastagságától és a burkolattól függően.  Alkalmas padlófűtésnél és görgősszék 
terhelésnél. en 13813 szerint CT-C20-F6.

Anyagszükséglet: 1,6 kg / m2 / mm.

25 kg papírzsák 1 db 48 db 9002689078722 7872 240 / kg 7 620
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Repol VM 30 Kiöntőhabarcs
Poralakú, felhasználásra kész, reoplasztikus, zsugorodásmentes kiöntőhabarcs magas mechanikai szilárdsággal, kitűnő 
acél- és betontapadással. Kül- és beltérben alkalmazható gépek és berendezések anker (horgony) lyukainak, tartóinak 
precíziós kiöntésére, akkor is, ha ezek ismétlődő hőmérséklet-ingadozásoknak vannak kitéve. A kiöntőhabarcs egy munka-
menetben 4 mm-től 150 mm-ig terjedő rétegvastagságban alkalmazható. részlegesen lehet a rétegeket 30 cm vastagságig 
kitölteni. Szemnagyság: 0 – 4 mm. Max. rétegvastagság: 30 cm.

Anyagszükséglet: kb. 2 kg / liter beépítendő habarcs.

30 kg papírzsák 1 db 42 db 9002689114307 11430 180 / kg 6 858

FMI 50 ipari aljzatkiegyenlítő
Kül- és beltérben alkalmazható önterülő aljzatkiegyenlítő 3-50 mm rétegvastagságig. Vízzel történő bekeveréskor folyós, 
kézzel vagy géppel könnyen feldogozható anyagot kapunk. A teljes kikeményedés után nagyon jól tapad az alapfelület-
hez. normál feltételeknél a gyors kiszáradás után kb. 48 óra múlva utólag epoxi vékonybevonattal bevonható. Az FMi 50 
felhasználható szabványos cementartalmú alapfelületekre vagy kerámia csempékre. Különösen alkalmas sima, nagy igény-
bevételnek kitett ipari padlók készítéséhez bevásárlócentrumokban, irodaépületekben, kiállítócsarnokokban, gumikerekű 
anyagmozgatógépeknél. A nagy mechanikai szilárdság miatt az  FMi 50 végső bevonatként is használható. Kötési idő: kb. 
90 perc, járható: kb. 3-4 óra után rétegvastagságtól függően. Színárnyalat: cementszürke.

Anyagszükséglet: kb. 1,7 kg / m2 / mm

25 kg papírzsák 1 db 48 db 9002689148135 14813 325 / kg 10 319

2. Beton-, esztrich- és habarcstermékek 

Termék Termékleírás db / csomag db / raklap EAN
Termék-
kód

Listaár (Ft)

Nettó / ME Bruttó / Kisz.

Repol Vs 10 Kiöntőhabarcs
időjárás- és fagyálló, univerzálisan használható kül- és beltérben. Üregek és a bonyolult építőelemek extrém folyós ki-
töltéséhez. nagyon gyorsan elérhető a magas nyomószilárdság. A magas kezdeti szilárdság lehetővé teszi, hogy kb. ½ 
óra múlva a további szerelési munka folytatható és a zsaluzat rögtön eltávolítható. repedésmentes, térfogatstabil kikemé-
nyedés, erőzáró, üregmentes teherkiegyenlítés. Kloridmentes, nem okoz korróziót az acéloknál. erőzáró kiöntőmunkákhoz 
mint ankerek és szerelési lyukak, villamos- vasút- és darupályasínek valamint állványtartók. Szemnagyság: 0 – 2 mm. Max. 
rétegvastagság: 15 cm.

Anyagszükséglet: kb. 2 kg / liter beépítendő habarcs.

30 kg papírzsák 1 db 42 db 9002689120483 12048 200 / kg 7 620

Repol VM 40 Kiöntőhabarcs
Por alakú, felhasználásra kész, zsugorodáskompenzált kiöntőhabarcs gyors szilárdulással, magas mechanikai végszilárd-
sággal, kitűnő acél-és betontapadással. en 1504-3 szerint r4 osztály. Kül- és beltérben alkalmazható gépek és berendezé-
sek anker (horgony) lyukainak precíziós kiöntésére, akkor is, ha ezek ismétlődő hőmérséklet-ingadozásoknak vannak kitéve. 
A habarcs egy munkamenetben 8 mm – 50 mm rétegvastagságig dolgozható fel egy munkamenetben. Helyenként 30 cm-ig 
lehet a kitöltés. xF 4. Szemnagyság: 0 – 4 mm.

Anyagszükséglet: kb. 2 kg / liter beépítendő habarcs.

30 kg papírzsák 1 db 42 db 9002689146759 14675 215 / kg 8 192
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BH 100 Padlószilárdító
Kemény beszóróanyag beton- és esztrichpadlókra. Gyárilag előkevert, felhasználásra kész, száraz, természetes kemény 
adalékanyagból (korrund, portlandcement és diszpergáló szer) áll. Szervetlen pigmentek ellenállnak a cementnek, alkáliák-
nak, fénynek és garantálják a hosszantartó színtartósságot a padlónak. A diszpergálószer biztosítja az egyenletes eloszlást. 
Közintézményeknél, kül- és beltérben betonból készült járdák, görkorcsolyapályák, sportpályák, teraszok, teherautó- és 
személygépkocsirámpák, iskolák, kórházak, kiállítócsarnokok, irodák, garázsok, pincék esetében. iparban: közepes terhe-
lésnek kitett ipari padlók, bútorgyárak, szupermarketek, parkolóházak, üzletek-boltok, műhelyek. Kopásállósági osztály (en 
13813): A6. rétegvastagság: 2 – 3 mm.

Anyagszükséglet: 3 – 4 kg / m2 a padlótól megkívánt kopási és ütés szilárdságtól függően.

30 kg papírzsák 1 db 36 db

szürke grau 9002689103707 10370 142 / kg 5 410

zöld grün 9002689100553 10055 kérésre

kék blau 9002689110972 11097 kérésre

piros rot 9002689075493 7549 kérésre

2. Beton-, esztrich- és habarcstermékek 

Termék Termékleírás db / csomag db / raklap EAN
Termék-
kód

Listaár (Ft)

Nettó / ME Bruttó / Kisz.

BH 400 Padlószilárdító
Kemény beszóróanyag beton- és esztrich padlókra. Gyárilag előkevert, felhasználásra kész, száraz, természetes kemény 
adalékanyagból (korrund, portlandcement és diszpergáló szer) áll. Szervetlen pigmentek ellenállnak a cementnek, alkáliák-
nak, fénynek és garantálják a hosszantartó színtartósságot a padlónak. A diszpergálószer biztosítja az egyenletes eloszlást. 
Közintézményeknél, kül- és beltérben betonból készült járdák, görkorcsolyapályák, sportpályák, teraszok, teherautó- és 
személygépkocsirámpák, iskolák, kórházak, kiállítócsarnokok, irodák, garázsok, pincék esetén. iparban: nagy terhelésnek 
kitett ipari padlók, bútorgyárak, szupermarketek, parkolóházak, üzletek-boltok, műhelyek. Kopásállósági osztály (en 13813): 
A3. rétegvastagság: 2 – 3 mm.

Anyagszükséglet: 3 – 4 kg / m2 a padlótól megkívánt kopási és ütés szilárdságtól függően.

30 kg papírzsák 1 db 36 db

szürke grau 9002689120827 12082 165 / kg 6 287

zöld grün 9002689120834 12083 kérésre

kék blau 9002689120841 12084 kérésre

piros rot 9002689120865 12086 kérésre

öKo 100 Zsaluleválasztó
Felhasználásra kész, környezetbarát zsaluleválasztó anyag. Minden összetevője biológiailag lebomló. A leválasztószer 
nem tartalmaz sem illékony szerves oldószereket, sem ásványi olajokat. Használható kül- és beltérben, mint leválasztószer 
valamennyi zsalufajtához. Különösen alkalmas leválasztószerként a helyszínen előállított betonnál, látszóbeton felületek 
előállításához. Lapátok, rakodóterületek, lánctalpas szerkezetek, vasalatok,  munkaeszközök, teherautók és más építőipari 
gépek védelmére a habarcs- és a beton letapadások ellen. Figyelem: a zsaluleválasztószert nem szabad lakkozott karos-
szériaelemekre felhordani. Alacsony hőmérsékleten is használható. Alkalmazható: kereskedelemben szokásos, sima, nem 
szívó zsaluzatokra, acélra, műanyagra és festett fára.

Kiadósság: 1 liter / kb. 80 – 100 m2.

25 lit m. kanna 1 db 24 db 9002689106159 10615 510 / l 16 193

200 lit fémhordó 1 db 2 db 9002689106531 10653 460 / l 116 840
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BA 2 Kipárolgásgátló
Oldószertartalmú, szórható, gyorsan ható, kiadós, lebomló utókezelőszer magas záróhatással az idő előtti vízelpárolgás 
ellen. Kül- és beltérben, a frissen elkészített beton- és cementhabarcsok utókezeléséhez, a napsugárzás és a szél hatása 
miatti gyors kiszáradás elkerülésére. A védő filmréteg később lebomlik. A felületet nem kell lefedni gyékénnyel vagy fóliával. 
Szórva vagy hengerezve hordható fel. ragadásmentes: kb. 2,5 óra után. Szín: piros.

Anyagszükséglet: kb. 0,15 – 0,20 l / m2.

25 lit fémkanna 1 db 16 db 9002689204954 20495 1 650 / lit 52 388

200 lit fémhordó 1 db 2 db 9002689104964 10496 1 550 / lit 393 700

Repol s4 Szilikon impregnáló
Felhasználásra kész, oldószertartalmú, oligomer sziloxán bázisú, nagyon jó alkáliállóságú homlokzati impregnálószer kitűnő 
öregedésállósággal és hosszantartó hatással. Csökkenti a sókivirágzást, penészképződést, javítja a hőszigetelési tulajdon-
ságokat, hidrofóbizáló és lélegző. Kültérben: látszóbeton, mosott beton, gázbeton, friss fasercementek, természetes kővek, 
műkővek, mindenféle ásványi vakolatok, homlokzati dísztéglák, klinkerek impregnálására használható. A repol S4 Szilikon 
impregnáló megakadályozza a por behatolását a homlokzat belsejébe, hosszútávon a penészesedést és mohásodást. A 
külső falnak az alacsony nedvességfelvételén keresztül a hővezetőképessége csökken, ezáltal alacsonyabb a fűtési költség. 
Alkalmazható különböző szennyeződések megelőzésére, Graffitik elleni védelemre.

Anyagszükséglet: kb. 0,1 – 0,5 l / m² / réteg az alapfelület szívóképességétől függően.

1 lit fémkanna 6 db 378 db 9002689116875 11687 3 600 / l 4 572

5 lit fémkanna 4 db 72 db 9002689116899 11689 2 200 / l 13 970

25 lit fémkanna 1 db 16 db 9002689116882 11688 1 900 / l 60 325

3. esztrich- és betonvédelem

Termék Termékleírás db / csomag db / raklap EAN
Termék-
kód

Listaár (Ft)

Nettó / ME Bruttó / Kisz.

Ig 03 Padló- és fal impregnáló
Oldószermentes, pormegkötő, ásványi, felületkeményítő impregnáló, betonpadlókra és ásványi felületekre. A felület 
elkovásításával megnöveli a mechanikai kopásállóságot. A magas beszivárgóképességgel impregnált víz- és szennyező-
déstaszító felületet lehet elérni. Kül- és beltérben, vízszintes és függőleges ásványi felületeken használható. Pl. raktárak és 
munkaterületek, illetve fektetett, úsztatott burkolatokhoz. Alkalmas téglaboltozatokra ill. természetes- és műkő falazatokra. 
Műhelyekben, pincékben, boltozatokon, padláson, raktárakban a tisztíthatóság javítására és porló felületek szilárdítására. 
impregnáláshoz 1:1 arányban tiszta vízzel lehet higítani (szívóképességtől függően).

Anyagszükséglet: kb. 0,3 kg / m2 szívóképességtől függően. száradási idő: kb. 6 óra.

5 kg m. kanna 1 db 96 db 9002689120926 12092 1 570 / kg 9 970

25 kg m. kanna 1 db 24 db 9002689120933 12093 1 395 / kg 44 291

LF 3 Kipárolgásgátló
Oldószermentes, szórható, gyorsan ható, kiadós, lebomló, utókezelőszer magas záróhatással az idő előtti vízelpárolgás 
ellen. Kül- és beltérben, a frissen elkészített beton- és cementhabarcsok utókezeléséhez, a napsugárzás és a szél hatása 
miatti gyors kiszáradás elkerülésére. Szín: fehér.

Anyagszükséglet: kb. 0,15 – 0,20 l / m2.

25 kg m. kanna 1 db 24 db 9002689089520 8952 750 / kg 23 813

200 kg fémhordó 1 db 2 db 9002689139270 13927 650 / kg 165 100
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Repol Bs 7 Betonacél védőszer
egykomponensű, cementbázisú, műgyantával javított, gyorskötésű betonacél védőszer. Speciális receptúrájának köszön-
hetően kitűnően tapad az acél és beton felületeken. Min. rétegvastagság: 1 mm (két munkafolyamat). Szín: szürke.

Anyagszükséglet: kb. 0,2 kg / acél fm / két munkafolyamatnál.

2kg m. vödör 1 db 100 db 9002689114840 11484 1 500 / kg 3 810

4. Betonjavító anyagok

Termék Termékleírás db / csomag db / raklap EAN
Termék-
kód

Listaár (Ft)

Nettó / ME Bruttó / Kisz.

Repol Hs 1 Tapadásjavító habarcs
Felhasználásra kész, ásványi tapadóhíd vízszintes, függőleges és fej feletti alkalmazási területek betonhelyreállítási mun-
kálatainál. A tapadóhíd alacsony vízigényű, ezért a finomabb konzisztenciájú feldolgozásnál magasabb tapadószilárdság 
érhető el. Kül- és beltérben használható, kiváló minőségű tapadóhídként kötött esztrichek elkészítéséhez, valamint betonja-
vítási munkálatoknál vízszintes és függőleges felületekre. Szemnagyság: 1,5 mm. Szín: szürke.

Anyagszükséglet: kb. 1,5 – 3,0 kg / m2.

25 kg papírzsák 1 db 48 db 9002689112303 11230 305 / kg 9 684

Repol LM 20 Light Könnyű betonjavító habarcs
Felhasználásra kész, poralakú, egykomponensű javítóhabarcs kitűnő tapadással betonra. repol LM 20 Light kromátszegény 
és kloridmentes. Kül- és beltérben alkalmazható munkafolyamatonként max. 80 mm rétegvastagságban. Függőleges és fej 
feletti területekre kézzel vagy géppel (nedves lőtt technológia) is felhordható.Különösen alkalmas vasbetonhomlokzatok és 
átlagos szilárdságú épületrészek helyreállítására mint javítóhabarcs (pl. erkélyfelületek, -sarkok, -élek,előregyártott beton-
elemek és homlokzatok). Felhasználható minden olyan helyen, ahol kézzel kell betonszerkezeteket javítani.rétegvastagság: 
5-80 mm, szemnagyság: 2 mm, szín: szürke.

Anyagszükséglet: kb. 1,7 kg / m2 / mm.

25 kg papírzsák 1 db 48 db 9002689112310 11231 215 / kg 6 826

Repol sM 20 Betonjavító habarcs
Felhasználásra kész, poralakú, zsugorodásszegény, egykomponensű javítóhabarcs kitűnő tapadással betonra. Lépcsőze-
tes szemszerkezettel kiváló minőségű ásványi adalékanyagokkal. A repol SM 20 kromátszegény és kloridmentes. Kül- és 
beltérben alkalmazható munkafolyamatonként max. 20 mm rétegvastagságban. Hiányos és hibás függőleges, vízszintes és 
fej feletti területekre kézzel vagy géppel (nedves lőtt technológia) is felhordható. Különösen alkalmas vasbetonhomlokzatok 
és átlagos szilárdságú épületrészek helyreállítására, mint javítóhabarcs (pl. erkélyfelületek, -sarkok, -élek előregyártott be-
tonelemek és homlokzatok). Felhasználható minden olyan helyen, ahol kézzel kell betonszerkezeteket javítani. xF 4. réteg-
vastagság: 5 – 20 mm. Szemnagyság: 2 mm. Szín: szürke.

Anyagszükséglet: kb. 2 kg / m2 / mm.

30 kg papírzsák 1 db 42 db 9002689114826 11482 190 / kg 7 239
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Repol Bs 05 g Betonglett
Por alakú, javított minőségű, időjárás- és fagyálló, hidraulikusan kötő glettelőanyag. egyenetlenségek, lyukak, kavicsfész-
kek, letört élek kijavítására, szabadon álló betonvasak beágyazására, készbetonelemeknél és látszóbetonoknál a szerelési 
munka után az üregek lezárására, magas- és mélyépítésben is. Max. rétegvastagság: 5 mm. Szín: szürke.

Anyagszükséglet: kb. 1,5 kg / m2 / mm.

5 kg m. vödör 1 db 85 db 9002689102311 10231 500 / kg 3 175

25 kg papírzsák 1 db 48 db 9002689116769 11676 210 / kg 6 668

4. Betonjavító anyagok

Termék Termékleírás db / csomag db / raklap EAN
Termék-
kód

Listaár (Ft)

Nettó / ME Bruttó / Kisz.

Repol sM 40 Betonjavító habarcs
Felhasználásra kész, poralakú, zsugorodásszegény, egykomponensű javítóhabarcs kitűnő tapadással betonra. Lépcsőze-
tes szemszerkezettel kiváló minőségű ásványi adalékanyagokkal. A repol SM 40 kromátszegény és kloridmentes. Kül- és 
beltérben alkalmazható munkafolyamatonként max. 40 mm rétegvastagságban. Hiányos és hibás függőleges, vízszintes és 
fej feletti területekre kézi felhordással. Különösen alkalmas vasbetonhomlokzatok és átlagos szilárdságú épületrészek hely-
reállítására, mint javítóhabarcs (pl. mérnöki szerkezetek, hídak, erkélyfelületek, -sarkok, -élek előregyártott betonelemek 
és homlokzatok). Felhasználható minden olyan helyen, ahol kézzel kell betonszerkezeteket javítani. xF 4. rétegvastagság: 
10 – 40 mm. Szemnagyság: 4 mm. Szín: szürke.

Anyagszükséglet: kb. 2 kg / m2 / mm.

30 kg papírzsák 1 db 42 db 9002689114314 11431 180 / kg 6 858

Repol RM 04 Betonjavító habarcs
Por alakú, zsugorodásszegény, fagy- és olvasztósóálló habarcs. Lépcsőzetes szemszerkezettel, kiváló minőségű mészdo-
lomit adalékokkal  az ÖnOrM B 3304 előírásai szerint. A korai zsugorodás a hozzáadott duzzadó adalékkal kompenzálódik, 
így megfelelő utókezelés esetén nagy felületen is repedésmentes marad. Kül- és beltérben alkalmazható. Függőleges- és 
vízszintes betonfelületek javítására, bevonására, finom szerkezetű részek betonozására, kiegyenlítő rétegek készítésére, 
stb. Téglafalazatok repedéseinek tapaszolására. Kézi- és gépi, valamint nedves- és száraz lőtt eljárással is feldolgozható. 
rétegvastagság: 1,5 – 5 cm. Szemnagyság: 4 mm. Szín: szürke.

Anyagszükséglet: kb. 2,2 kg / m2 / mm.

30 kg papírzsák 1 db 42 db 9002689137429 13742 205 / kg 7 811

Repol Bs 10 W Betonglett – fehér
Cementbázisú, feszültségszegény, lélegző, ásványi alapú, kézi feldolgozású, fehér színű glettelőanyag. Kül- és beltérben 
használható beton felületek javítására és glettelésére, tapaszolására valamint fal és mennyezeti felületek repedés és 
lyuk javítására. A repol BS 05 G Betonglettel keverve különböző szürke színárnyalatot lehet elérni, ezáltal a különböző 
betonalapfelületekhez lehet felhordami. Alapfelületek lehetnek: falazat, beton, vakolat és egyéb ásványi alapfelületek. Max. 
rétegvastagság: 5 mm. Szín: fehér.

Anyagszükséglet: kb. 1,5 kg / m2 / mm.

25 kg papírzsák 1 db 48 db 9002689116998 11699 250 / kg 7 938

Repol BK 05 Betonkozmetik
Poralakú, finom szemszerkezetű, javított minőségű, időjárás- és fagyálló, gyors kötésű javító- és felületkozmetikai habarcs a 
szabálytalan vagy sérült látszóbeton- és készelemfelületek kijavításához és gletteléséhez. Kül- és beltérben is alkalmazható. 
A nem szép, foltos és pórusos betonfelületek optikai javítására szolgál az egyenletes, glettelt, sima felület kialakításához. 
Max. rétegvastagság: 2 mm. Szín: szürke.

Anyagszükséglet: kb. 1,4 kg / m2 / mm.

25 kg papírzsák 1 db 48 db 9002689116776 11677 305 / kg 9 684
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4. Betonjavító anyagok

Termék Termékleírás db / csomag db / raklap EAN
Termék-
kód

Listaár (Ft)

Nettó / ME Bruttó / Kisz.

Is 48 injektáló szett kőműves szerkezetekhez
Falazatok utólagos vízszintes szigeteléséhez a fellépő nedvesség ellen. A fugákba nyomásnélküli injektálás történik az előre 
befúrt lyukakba behelyezett KS 10 Folyadékelvezetőpálca segítségével. Kül- és beltérben alkalmazható. A csomag tartalma: 
10 db iM 55 injektáló anyag (0,55 kg / db), 10 db SW 30 Szívósarok. A Folyadékelvezetőpálcát a csomag nem tartalmazza.

Anyagszükséglet: kb. 0,1 kg / fm / cm falmélységnél, a falazat szívóképességétől függően.

5,5 kg Szett 1 db 57 db 9002689119401 11940 45 000 / szett 57 150

Ks 10 Folyadékelvezető pálca 
Az iM 55 injektáló anyag injektálásához. Hossz: 48 cm.

10 db 200 db 4800 db 9002689119418 11941 1 200 / db 15 240

sW 30 Szívósarok 
Többször használható műanyagból készített szívósarok, melybe felülről az iM 55 injektáló anyag, alulról a KS10 Folyadék-
elvezető pálca helyezhető el.

1 db 30 db 1080 db 9002689119432 11943 2 000 / db 2 540

IM 55 injektáló anyag kőműves szerkezetekhez
Könnyen feldolgozható, oldószermentes, egykomponensű injektáló anyag. nagyon hígfolyós, mélyreható termék 
hidrofóbizáló hatással a fellépő nedvesség elleni szigeteléshez. A fúrt lyukakon keresztül a falazatba injektált anyag az 
építőanyag kapillárisaiban szétoszlik és reagál a vízzel nem oldható és víztaszító vegyületekkel. A hidrofóbizálás mellett az 
iM 55 injektáló anyag megszilárdítja a károsodott szerkezetet. Az iM 55 injektáló nem tapad meg a betonvason. A szett fel-
használásra készen kerül kiszállításra, mely lehetővé tesz egyegyszerű anyagszükséglet meghatározást.A falazatban fellépő 
nedvesség elleni szigetelésre kb. 1 tömeg% sótartalomig és 50% átnedvesedésig (megfelel kb. 5-8 tömeg% víztartalom). A 
szett minden falazathoz használható, kivéve az agyagtartalmú habarcsokhoz és nem szívó vasbeton falazatokhoz.

Anyagszükséglet: kb. 0,1 kg/fm /cm falmélységnél, a falazat szívóképességétől függően

5 liter m. kanna 1 db 96 db 9002689119913 11991 1 000 / liter 6 350

30 liter m. kanna 1 db 24 db 9002689120971 12097 750 / liter 28 575

utólagos falszigetelés
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5. Kis kiszerelésű betonjavító és gyorskötő anyagok

Termék Termékleírás db / csomag db / raklap EAN
Termék-
kód

Listaár (Ft)

Nettó / ME Bruttó / Kisz.

RM 30 Javítóhabarcs
Felhasználásra kész, poralakú, javított minőságű, víz- és fagyálló, hidraulikusan kötő, jól tapadó mész-cement speciális 
habarcs vakolatok javításához és kiegészítéséhez. Kül- és beltérben használható, sérült vakolatok kijavításához, nagyobb 
felületi egyenetlenségek kiegyenlítéséhez, valamint homlokzati részfelületek helyreállításához. Szemnagyság: kb. 1 mm. 
Max. rétegvastagság: 2 cm

Anyagszükséglet: kb. 1,6 kg / m2 / mm.

6 kg kartondoboz 1 db 84 db 9002689053842 5384 476 / kg 3 627

Is 60 Beltéri glettelőanyag
Poralakú, speciális, gipszkötésű fal- és réskitöltő glettanyag nagy fehérségi fokkal. Csak beltérben használható, mint 
fal- és réskitöltő glettanyag festő- és tapétázási munkálatok előtt, repedések és kisebb lyukak kitöltéséhez, teljes felületi 
gletteléshez, gipszkartonlapok gletteléséhez. Kötésidő: kb. 60 perc. Max. rétegvastagság: 5 mm.

Anyagszükséglet: kb. 1 kg / m2 / mm.

1 kg kartondoboz 4 db 216 db 9002689101369 10136 1 024 / kg 1 300

5 kg kartondoboz 1 db 84 db 9002689101376 10137 535 / kg 3 397

20 kg papírzsák 1 db 48 db 9002689101383 10138 370 / kg 9 398

oM 20 Kályhahabarcs
Felhasználásra kész, poralakú, hidraulikusan kötő samotthabarcs szilárd tüzelőanyagú kályhák, cserépkályhák, tűzhelyek 
hőálló burkolatainak valamint sérült részeinek javításához. Szemnagyság: kb. 3 mm. Hőállóság: kb. 1200°C-ig. Kikeménye-
dés: kb. 24 óra után.

Anyagszükséglet: kb. 1,4 kg / liter.

2 kg kartondoboz 4 db 216 db 9002689072751 7275 937 / kg 2 380

gI 70 Gipsz
Poralakú, nagyon gyorsan keményedő, hidraulikus kötőanyag. Csak beltérben használható, villamos szerelések elhelyezé-
sére, dűbel horgonyzásokhoz, repedések tapaszolásához. Építési- és villanyszerelő gipsz elektromos dobozok és vezetékek 
rögzítéséhez, valamint sok más alkalmazáshoz. nyitott idő: kb. 4 – 8 perc.

Anyagszükséglet: felhasználástól függően.

2 kg kartondoboz 4 db 216 db 9002689272595 27259 382 / kg 970

6 kg kartondoboz 1 db 84 db 9002689172598 17259 282 / kg 2 149

FB 15 Készbeton
Felhasználásra kész, kül-és beltérben alkalmazható szárazbeton, kisebb betonozási munkákhoz, lépcsőfokok és betonle-
mezek betonozásához, mint esztrich pótló átépítések, rácsok, csatornák bebetonozásához. Szemnagyság: kb. 4 mm

Anyagszükséglet: kb. 20 kg / m2 / cm.

6 kg kartondoboz 1 db 84 db 9002689054016 5401 254 / kg 1 935

FP 30 Készvakolat
Felhasználásra kész, finom szemszerkezetű, fehér színű, hidraulikusan kötő, mész-cement, egyrétegű vakolat. Kül- és 
beltérben használható, különösen kisebb falfelületek, kéménypillérek-oszlopok, ablak- és ajtótokok bevakolásához. Szem-
nagyság: kb. 1 mm. Max. rétegvastagság: 5 mm.

Anyagszükséglet: kb. 1,2 kg / m2 / mm.

6 kg kartondoboz 1 db 84 db 9002689053859 5385 287 / kg 2 187
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5. Kis kiszerelésű betonjavító és gyorskötő anyagok

Termék Termékleírás db / csomag db / raklap EAN
Termék-
kód

Listaár (Ft)

Nettó / ME Bruttó / Kisz.

BE 70 Építési és szerelési gipsz
Poralakú, nagyon gyorsan keményedő, hidraulikus kötőanyag. Csak beltérben használható, villamos szerelések elhelyezé-
sére, dűbel horgonyzásokhoz, repedések tapaszolásához. Speciális építési- és villanyszerelő gipsz elektromos dobozok és 
vezetékek rögzítéséhez, valamint sok más alkalmazáshoz. nyitott idő: kb. 4 – 8 perc

Anyagszükséglet: felhasználástól függően.

25 kg papírzsák 1 db 40 db 9002689072591 7259 134 / kg 4 255

Wz 40 Cement
Poralakú, hidraulikus kötőanyag. Kül- és beltérben használható, habarcskészítéshez, látszóbeton és készbetonelemek ké-
szítéséhez. Kötőanyag vakoláshoz, falazáshoz és betonozáshoz.

Anyagszükséglet: felhasználástól függően.

6 kg kartondoboz 1 db 84 db 9002689072614 7261 275 / kg 2 096

szürke

2 kg kartondoboz 4 db 216 db 9002689172345 17234 476 / kg 1 209

fehér

Bz 33 Gyorscement / Blitzzement
Poralakú, javított minőségű, kloridmentes, gyorsan keményedő, hidraulikusan kötő szerelőcement.  A gipsztartalom a 
csekély mennyiség miatt nincs feltüntetve. Minden építőiparban szokásos ásványi vakolat felhordható a kikeményedett 
gyorscementre (pl. cementvakolat, gipsz-mészvakolat és cement-mészvakolat). Kül- és beltérben alkalmazható, víz-, gáz-, 
 fűtés- és villanyszerelés gyors szereléseinél. Dübelek, ajtókávák, korlátok és mosdókagyló konzolokhoz, valamint beton-
elemekben lévő lyukak, zsugorodási hézagok, repedések kijavítására és tapaszolására, valamint szivárgó és vízbetörések 
tömítéséhez. Kikeményedés: kb. 5 perc után.

Anyagszükséglet: 1 kg / kb. 0,6 liter frisshabarcs.

2 kg kartondoboz 4 db 216 db 9002689172628 17262 449 / kg 1 140

6 kg kartondoboz 1 db 84 db 9002689072621 7262 375 / kg 2 858

BP 33 Gyorshabarcs / Blitzpulver
Poralakú, javított minőségű, kloridmentes, gyorsan keményedő, hidraulikusan kötő gyors szerelőhabarcs. Kül- és beltérben 
alkalmazható,  valamint tartósan nedves helyiségekben, víz-, gáz-, fűtés- és villanyszerelés gyors szereléseinél. Dübelek, 
ajtókávák, korlátok és mosdókagyló konzolokhoz, valamint betonelemekben lévő lyukak, zsugorodási hézagok, repedések 
kijavítására és tapaszolására, valamint szivárgó és vízbetörések tömítéséhez. Kötési idő: kb. 2,5 perc. Terhelhető kb. 15 
perc múlva.

Anyagszükséglet: 1 kg / kb. 0,7 liter frisshabarcs.

1 kg m. kis doboz 12 db 288 db 9002689074564 7456 1 193 / kg 1 515

5 kg m. vödör 1 db 85 db 9002689174561 17456 771 / kg 4 896

10 kg m. vödör 1 db 36 db 9002689274568 27456 457 / kg 5 804

20 kg m. vödör 1 db 24 db 9002689374565 37456 327 / kg 8 306

Fixcement
Poralakú, kloridmentes, gyorsan keményedő, zsugorodásszegény, hidraulikusan kötő természetes gyorscement magas- és 
mélyépítési munkálatoknál. Kül- és beltérben alkalmazható, valamint tartósan nedves helyiségekben, horganyzási, rögzí-
tési, megerősítési, kiegyenlítő és szerelési munkákhoz. Víz-, gáz-, fűtés- és villanyszerelés gyors szereléseinél. Dübelek, 
ajtókávák, korlátok és mosdókagyló konzolokhoz, valamint betonelemekben lévő lyukak, zsugorodási hézagok, repedések 
kijavítására és tapaszolására. Különösen alacsony zsugorodással keményedik ki. Gyors szerelésekhez (pár percen belül ke-
ményedik). A hosszabb kötési idő eléréséhez a Fixcementhez kvarchomokot lehet keverni és sokféle rögzítési- és szerelési 
munkához használható. Kültérben és nedves helyiségekben is alkalmazható.

Anyagszükséglet: 1,7 kg / kb. 1,0 liter frisshabarcs.

7,5 kg m. vödör 1 db 65 db 9002689071624 7162 658 / kg 6 267

15 kg m. vödör 1 db 36 db 9002689174585 17458 599 / kg 11 411

25 kg papírzsák 1 db 60 db 9002689074588 7458 431 / kg 13 684
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