
Sopro
SchnellFestMörtel
Gyorshabarcs
Mûanyagnemesítésû, szürke, cementalapú, gyorsan szilárduló, korró-
ziógátló, nagy szilárdságú javítóhabarcs.

n ÉMI ÉAB: A-887/1996

n Gyorsanszilárduló javítóhabarcs

n Korróziógátló

n Nagyszilárdságú

n Kül- és beltéren használható

n Beltéri és kültéri használatra

+5 ºC és max. 30 ºC között. Fagy esetén és fagyott aljzatra ne hordjuk fel.

kb. 3–5 perc 20 ºC-on. Az alacsonyabb hômérsékletek és a hideg víz növeli, a magasabb hômérséklet
és a meleg víz rövidítik ezt az értéket.

Száraz helyen.

Kb. 6 hónapig.

25 kg zsákban.

Bedolgozási hôm.

Bedolgozási idô

Tárolás

Tárolható

Kiszerelés



A Sopro SchnellFestMörtel hidraulikusan gyorsanszilárduló javítóhabarcs

Vaskapuk, balkon- és lépcsôfelületek, tûzlétrák, csuklópántok, ajtó- és ablakto-
kok, garázsajtók, kerítésoszlopok, ruhaszárító cölöpök, melegvíz-készülékek,
kapcsolótáblák és kapcsolószekrények, neonlámpák, reklámtáblák, elôírás szerint
szigetelt vízvezetékek gyors javítására, ha sürgôs terhelhetôség szükséges.
Különféle mûszaki szerkezetek rögzítéséhez, polcok, mosdók, konzolok és falra
függesztett szekrények felerôsítéséhez. Falban és betoncsövekben elôforduló szi-
várgások szigetelésére. Tokos hézagok kitöltésére lefolyó csôvezetékekben.

Valamennyi tiszta, terhelhetô, szilárd, jó tapadófelületû ásványi aljazat megfele-
lô a magas- és mélyépítés területén.

Az aljzatokat tisztítsuk meg és nedvesítsük be.
1 rész vizet keverjünk össze kb. 3 rész Sopro SchnellFestMörtel-lel képlékeny ha-
barccsá és azonnal dolgozzuk be. Csak annyi anyagot keverjünk össze, amennyit
a bedolgozási idôn belül fel tudunk használni.

Az anyag cementtartalmú. Nedvességgel/vízzel egyesülve erôsen lúgos hatású, 
ezért bôrünket és szemünket óvjuk tôle. Ha mégis érintkezne bôrünkkel, vízzel 
alaposan mossuk le. Ha szemünkbe kerül, forduljunk orvoshoz.

Sopro Hungária Kft.
2092 Budakeszi, Szôlôskert út 21,Telefon: 23/ 458-045, Értékesítés: 23/ 458-046, Fax: 23/ 458-048, E-mail: info@sopro.hu, Internet: www.sopro.hu
Nyitvatartás:  H-Cs: 7.30 - 16.30    P: 7.30 - 13.00

Az ebben a leírásban olvasható adatok termékleírások, amelyek a mi tapasztalatainkra és vizsgálatainkra támaszkodó általános utalások, és nem 
alkalmazhatóak konkrét, egyes esetekre. Az itt felsorolt adatok nem képezhetik semmiféle kárpótlási igény alapját. Szükség esetén kérjük, forduljon
mûszaki tanácsadóinkhoz! A változtatás jogát fenntartjuk!

Alapozás

Felhasználási terület

Bedolgozás

Biztonságtechnikai
elôírás


