
 

 
 

 
 
 
 

 Kezelési és használati útmutató  
a  

CONTOPP
®

 SZÁRADÁSGYORSÍTÓ 20  
adalékszerhez 

 
 
 
  

Tárolás, szállítás: fagytól és sugárzó naptól védett helyen. Felhasználható a gyártástól számított 12 hónapig  
 
Adagolás: a cementsúly arányában 1,0 V % (50 kg cementhez 0,5  liter. Sűrűsége: 1,27 kg/liter))  
 

Alkalmazható cementminőség:  CEM I vagy CEM II A 32,5 R (mennyiség:250 kg/m
3
)  

 
Max. víz/cement tényező: 0,55 (a víz mennyisége (liter) osztva a cement mennyiségével (kg)) v/c = 0,48 = 120 

liter/m
3

  Figyelem! A keverővíz mennyiségébe a homokos kavics víztartalma is beleszámít! 
 
Alkalmazható homokos kavics: 0/8 mm-es szemcsenagyságú, szerves anyagoktól, szennyeződéstől mentes  
 
Keverés: valamennyi összetevő hozzáadása után legalább 2 perc  
 
Bedolgozás: általában 5 cm rétegvastagságban, kézi, vagy gépi simítással. Kötött esztrich készítésekor (az 

aljzatbetont egy meglévő száraz betonfelületre hordjuk fel elválasztás nélkül) használjunk Contopp
®

 Colerit EH 2 

műgyanta kötőhidat..  
 
Utókezelés: Az első három nap folyamán óvjuk a huzattól. A tartós közvetlen napsugárzástól védjük meg 

árnyékolással az aljzatot. A biztos kiszáradás érdekében sem letakarni, sem locsolni nam szabad! A száradási 
idő alatt az esztrichen anyagot tárolni nem szabad. Ha elkerülhetetlen, akkor raklapok, alátétek segítségével 
legalább 10 cm vastag légrést kell biztosítani az anyagok alatt a nedvesség kipárolgásának biztosítására!!! 
A fenti szabályoknak megfelelő módon tárolt, szabályosan adagolt adalékszer hozzáadásával készített aljzatbe-
ton 5 cm-es rétegvastagság esetén 2-4  nap elteltével, normál hőmérsékleti és légpáratartalmi viszonyok esetén 

(20°C, 65 %-os relatív páratartalom) bármilyen burkolat fogadására kész (adalékszer nélkül ideális körülmények 
mellett az aljzat kb. 45 nap múlva lenne bármivel burkolható). Minden további 1 cm rétegvastagság, azonos 
környezeti hőmérséklet és páratartalom mellett kb. 1 nappal meghosszabbítja a száradást. A hőmérséklet 
csökkenése, a páratartalom emelkedése vagy ezek együttes bekövetkezése a száradási folyamatot szintén meg-
hosszabbítja. Ilyen esetben a kiszáradás az ideális körülményektől való eltérés arányában várható. Felszíni haj-
szálrepedés képződés, felhajlás és visszanedvesedés ellen nem véd! Más gyártó terméke a Contopp® szerek 
alkalmazásával egyidejűleg (a nem kizárható vegyi összeférhetetlenség miatt) nem használható a 
keverékbe!  
A követő szakipar figyelmébe: A karbidos nedvességmérés Knopp által előírt KÖTELEZŐEN 
BETARTANDÓ módszere: az elméletben már burkolható aljzatból 50 g mintát mérni, a reagenssel történt 
összerázás után (egy-kétszeri közbenső felrázással) 10 perc elteltével leolvasni az értéket és az így kapott 
CM% értékből 1 CM%-ot levonni, mert ez olyan nedvesség, amelyet a műszer még érzékel, de a burkolatra 
már nem káros!  
 
5°C alatti hőmérsékleten nem használható! 

 
Garanciális feltételek  

Felelősséget és garanciát csak termékeink folyamatosan állandó minőségéért vállalunk, mert a nem megfelelő 

tárolás, vagy a technológiai előírások megsértése alapvetően befolyásolhatják a termékek hatékonyságát. A 

tárolási és bedolgozási körülmények sokfélesége és főképp ellenőrizhetetlensége miatt a termékek műszaki 

adatlapjára, vagy ezen kezelési és karbantartási útmutatóra hivatkozva nem lehet jogi követelést alapozni! 


