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Fasercompound Duremit    Cikkszám: 20.904 
 
Rendeltetése  
• Szilárdságjavítás műanyag adalékokkal 
• Az esztrichvastagság terheléstől függő csökkentése akár 35 mm-ig 
• Repedésgátlás a szálanyag tartalom révén 
• A bedolgozhatóság javítása plasztifikáló hatása révén 
• Zsugorodáscsökkentés 
 

Alkalmazási területek 
• Acélháló helyettesítése az esztrichekben 

   • Kiemelkedő minőségű kötött és úsztatott esztrichek készítése Dmax 8 mm-ig 

• Nem szabványos, különleges, vékony rétegű esztrichek készítése 

• Fűtött esztrichek készítése 

• Nedves és külső terekben is alkalmazható 
 

Jellemzők 
Szín: bézses-fehér 
Halmazállapot: pasztaszerű 
Bedolgozási hőhérséklet:  + 5 °C fölött 
Tárolhatóság: 9 hónap naptól és fagytól védett tárolóhelyen 
Szállítási forma: 
 

Többutas tárolóedény: 

Feszítőgyűrűs műanyag kanna: 30 kg netto 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

1)
Vékony rétegű esztrichek készítésénél különleges irányelvek érvényesek 

2)
Az MSZ EN 13139-nek megfelelő 

3)
A cementsúly 1 V%-ának megfelelő 

Az ideális esztrichhabarcsot csak az alábbiakban írt alkalmazási útmutató 
szigorú betartásával lehet elkészíteni! 

 

 

 

 
 
 
 
 

Keverékmodell
1) Receptúra egy keveréshez Contopp

®
 Egység 

 Cement 63 kg 

 Adalékanyag (homok)
2) 

310 kg 

 Fasercompound Duremit 0,63
3)

 liter 

 Víz/cement tényező kb. 0,45  

Szilárdságok Követelmény Contopp
®
 Egység 

 Hajlító-húzószilárdság 28 nap F7 N/mm
2 

 Nyomószilárdság 28 nap C40 N/mm
2
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Alapanyagok 
• CEM I vagy CEM II (az A tipus ajánlott) 32,5 R az MSZ EN 197-nek megfelelő 
• Adalékanyag (homokos kavics) az MSZ EN 13139-nak megfelelő 
 

   

Receptúra 
• az adagolást be kell tartani (0,5 liter/keverés/50 kg cement, ami megfelel a cementsúly  
  1 V %-ának). Az adalékszert a nedves keverékhez kell hozzáadni. 
• víz/cement tényező < 0,5. A keverővíz mennyiségét erősen redukálja. Figyelembe kell 
  venni a kb. 30-40 %-os keverővíz csökkenést 
• a keverési idő legalább 2 perc az utolsó összetevő hozzáadása után! 
 

Kompatibilitás a Contopp
®
terméksorozat más termékeivel 

A Contopp
®
 Fasercompound Duremit adalékszert nem szabad a Contopp

®
terméksorozat 

más termékeivel együtt alkalmazni, mert befolyásolhatják egymás hatását. 
 

Biztonság 
• szereink használatánál az általános munkahigiénés szabályokat kell betartani. 
• a Contopp

®
Fasercompound termékek klorid-és oldószermentesek,építésbiológiailag ártal-  

   matlanok 
• Megfelelő tárolás esetén a termék nem bomlik le. A tárolás 9 hónapig nem befolyásolja 

a termék stabilitását és reakcióképességét 
• További információk a CONTOPP

®
 Fasercompound termékekről a biztonsági adatla- 

pokon találhatók 

 
Szabványok és vizsgálati előírások 
• DIN 18560: Esztrichek az építőiparban 
• MSZ EN 13139: Habarcsok szemszerkezete 
• MSZ EN 197-1: cement, 1-ső rész. Összetétel, a normal cementek konformitási követel- 
  ményei (lásd: Contopp

®
alkalmazási adatlap CEM II) 

 
Megjegyzés 
Az általunk felhasznált alapanyagok és a késztermékek szigorú gyári ellenőrzésen esnek át. 
Ezen adalékszer használatakor nem szabad más gyártó adalékszerét is alkalmazni. Felhív- 
Juk a figyelmet arra, hogy a termékek csak az alkalmazott eljárással, és az elvárt eredmé- 
nyeket 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 viszo- 
nyokra 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 megje- 
lent dokumentumot. 
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