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VERGÜTUNG 40       Cikkszám: 20.340 

 
Rendeltetése  
• Magas minőségi követelményeket kielégítő cementesztrichek készítése, aaz adalékszer  
  és a víz adagolásának fügvényében 
 
Alkalmazási területek 
• Nagy igénybevételű cementbázisú haszonesztrichek készítéséhez, nehezn bedolgozha- 
  tó adalékanyagokkal. 
• Fűtött esztrichek készítéséhez 

 
Jellemzők 
Szín: Sárgás-barna 
Halmazállapot: 
Sűrűség (20°C-nál): 

Folyékony 
1,18 ±0,01 g/ml 

Bedolgozási hőhérséklet:  + 5 °C fölött 
Tárolhatóság: kb. 12 hónap – naptól és fagytól védett tárolóhelyen 
Szállítási forma: 
 

PVC kanna, 35 kg netto 
Műanyag hordó: 240 kg netto 
Konténer: 1200 kg netto 

 

Keverési modell:         Keverésenkénti receptúra   CONTOPP
®         

Egység 
           
          Cement        63           kg 
           
          Adalékanyag (homokos kavics)1)  310           kg 
           
          Vergütung 40 adalékszer     1,32)          liter 
 
          Víz/cement tényező           0,45 - 055 

 
Szilárdságok          Követelmény            CONTOPP

®          
Egység 

 
             Hajlító-húzó (28 napos)      F7         N/mm2 
 
             Nyomó (28 napos)      C40         N/mm2 

             
             1) Az MSZ EN 13139 szerint 
             2) A cementsúly 2 V %-a 
             Az ideális esztrichhabarcs csak az alább írt készítési szabá- 
             lyok szigorú betartásával készíthető el! 
 

Alapanyagok 
•  CEM I vagy CEM II (ajánlott az A tipus) 32,5 R az MSZ EN 197 szerint 
•  Adalékanyag az MSZ EN 13139 szerint 

 
Receptúra 
•   Az adagolást betartani (1,0 – 2,5 % a cementsúly arányában) 
•   Az adalékszert a nedves keverékhez kell adni 
•   A víz/cement tényező < 0,55! Ügyelni kell a víztakaréskos előállításra 
•   Keverési idő legalább 2 perc, minden összetevő hozzáadása után. 
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Építéshelyi klíma 
•   A kikeményedés ideje alatt óvni kell a huzattól és a direkt napsugárzástól 
•   A fölös nedvességet szellőztetéssel el kell távolítani 
•   Építési mód és munkaterület előkészítés a DIN 18560 szerint 
A Contopp

®
 Haftbrücke termékek problémamentesen használhatók minden, akár aljzat- 

ban, vagy föléje kerülő szerkezetben használt Contopp
®
 termékekkel együtt. 

   

A nedvességtartalom mérése 
A padlóburkolat fektetőjének a burkolatfektetés előtt CM mérőkészülékkel meg  
kell mérnie a cementesztrich maradék nedvességtartalmát. A mérést az Esztrich  
és Ipari Padló Egyesület és a Burkolástechnika Egyesület közös Nedvességmé- 
rési Munkacsoportja által készített irányelv szerint kell elvégezni (az irányelv in- 
nen letölthető: http://www.esztrich.org/letoltes/EIPE-BTE_Iranyelv_CM_mereshez-2013.pdf) 
 
A nedvességtartalom mérése CM készülékkel 
•   A mért értéket -egy közbenső palack összerázással- a mérés kezdetétől szá- 
    mított 10 perc elteltével a manométerskáláról le kell olvasni. 
•   A maradék nedvességtartalom mértéke a fenti irányelv szerint akkor alkalmas 
    a burkolásra, ha cementesztricheknél ≥ 2,0 CM % (fűtött esztrichnél ≤ 1,8 CM 
    %), anhidritesztrichnél ≤ 0,5 CM % (fűtött esztrichnél ≤ 0,3 CM %). 
 
Kompatibilitás a Contopp

®
 termékcsalád más tagjaival 

A Vergütung 40-et nem szabad a Contopp
®
 termékcsalád más tagjaival együtt 

alkalmazni, mert hátrányosan befolyásolhatják egymás hatását! 
 
Biztonság 
•   Termékeink alkalmazásánál be kell tartani az általános munkahigiéniai sza- 
     bályokat. 
•   A Contopp

®
 Vergütung 40 klorid-és oldószermentes, építésbiológiai szempont- 

    ból közömbös anyag. 
•   Megfelelő tárolás mellet termékeink 12 hónapon túli eltartás esetén sem vál- 
    nak szét. Ezért reakcióképességüket és stabilitásukat ez nem befolyásolja. 
 
Szabványok és vizsgálati előírások 
•   MSZ EN 13139: Habarcsok adalékanyagainak szemszerkezete 
•   MSZ EN 197-1: Cement – 1-ső rész: összetétel, követelmények és összefér- 
    hetőségi kritériumok és normálcement 
•   DIN 18560: Esztrichek az építőiparban 
•   EIPE és BTE közös irányelve a nedvességmérésről és az aljzatok megítélé- 
    séről 
 
Megjegyzés 
Az általunk felhasznált alapanyagok és a késztermékek szigorú gyári ellenőrzésen esnek át.Ezen adalék- 
szer használatakor nem szabad más gyártó adalékszerét is alkalmazni. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a  
termékek csak az alkalmazott eljárással, és az elvárt eredményeket befolyásoló környezeti tényezőkkel  
együtt vizsgálhatók. Az esztrich végső minősége szempontjából lényeges összetevők a felhasznált homok  
és a cement minősége, a keverési arányok és az ismert bedolgozási szabályok betartása. Mivel a gyártó  
az építéshelyi viszonyokra és a bedolgozás körülményeire semmilyen befolyással nem rendelkezik, ezért  
erre az adatlapra semmilyen jogi követelés nem alapozható. 
Ennek az adatlapnak a megjelenése érvénytelenít valamennyi e tárgyban korábban megjelent dokumen- 
tumot. 
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