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FROST-EX MO 3      Cikkszám: 30.411 
 
 
Rendeltetése  
• Lehetővé teszi az esztrich beépítését -10°C-os hőmérsékletig 
• Biztosítja, hogy a fagyásbiztonság eléréséhez szükséges nyomószilárdságot (5 N/mm
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  fölött) a cement adagolástól (lásd a lenti táblázatban) és a cementminőségtől függően, 
  rövidebb idő alatt érje el az esztrich 
   

 
Alkalmazási területek 
 
• Kötött ls úsztatott esztrichek előállításához 

   • Fűtött esztrichek előállítása 
 

Jellemzők 
Szín: opálos-fehér 
Halmazállapot: folyékony 
Friss esztrich hőmérséklet: 
Tárolhatóság: 

+ 5 °C fölött 
kb. 12 hónap naptól és fagytól védett tárolóhelyen 

                Szállítási forma: Egyutas PVC kanna: 35 kg-os 
 
 

Többutas műanyag hordó: 240 kg-os 
Többutas konténer netto: 1200 kg 

 

Adagolás   Hőmérséklet Adagolás 50 kg cementhez 

    0-tól -5°C-ig  0,40 kg 
    -5-től -8°C-ig  0,80 kg 

    -8-tól -10°C-ig  1,00 kg 

   

Alapanyagok 
• CEM I vagy II az MSZ EN 197-nek megfelelő 
• Homokos kavics az MSZ EN 13139 szerint 
 

Receptúra 
• A Frost-Ex MO 3-at a keverővízzel együtt, vagy utolsó összetevőként kell az esztrich- 
  pumpába adagolni 
• A keverési idő legyen legalább 2 perc 
• Tilos fagyos homokos kavicsot tenni a keverőbe 
• A friss esztrich a bedolgozás helyén legyen legalább +5°C 
• A frissen bedolgozott esztrichet az 5 N/mm
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 nyomószilárdság eléréséig (téli munkakörül- 

  mények biztosítása) óvni kell a túl hirtelen nedvesség-és hővesztéstől 
 

 
 
 
 
 

 

 
Adolf-Oesterheld-Str. 1 
D-97337 Dettelbach 
Tel: +49(0)9324/9199-0 
Fax: +49(0)9324/9199-66 
info@knopp-chemie.com 
 

 

 

 

 

KARAKTERISZTIKA 

MŰSZAKI 
ADATOK 
 

Műszaki 

adatlap 

 
1011 Budapest, Vám u. 2 
Tel és fax: +36-1-201-24-49 
kera@kera.hu 
 

FELDOLGOZÁSI 
SZABÁLYOK 
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Kompatibilitás a Contopp
® 

sorozat más termékeivel 
A Contopp

® 
Frost-Ex MO 3-at nem szabad a Contopp

® 
sorozat más termékeivel, vagy egyéb 

esztrichadalékszerekkel  együtt alkalmazni, mert kölcsönösen befolyásolhatják egymás 
hatását. 

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

®
 Frost-Ex MO3  klorid-és oldószermentes, építésbiológiailag ártalmatlan. 

• Jelölési kötelezettség: “Xi” irritáló (R36: irritálja a szemet) 
• Megfelelő tárolás esetén a termék nem bomlik le. A tárolás 12 hónapig nem befolyásolja 
  a termék stabilitását és reakcióképességét 
• További információk a Contopp

®
  termékekről a biztonsági adatlapokon 

 
Szabványok és vizsgálati előírások 
• MSZ EN 13813: Esztrichhabarcsok és esztrichmasszák 
• MSZ EN 13139: Habarcsok szemszerkezete 
 
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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