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PEGACRETE 

Termékismertető 
 

 

Típus: Por alakú, cement-, és gyanta alapú javító habarcs. 
 

Tulajdonságok:  
Gyors keményedés - jó mechanikai szilárdság – 100% zsugorodás-mentes.  

 

Ajánlott alkalmazás:  

Kültéri és beltéri területre.  

Cementhabarcsú vakolatok és nem festett téglafalak és egyéb betonkárosodások kiegyenlítésére, 

repedések, lyukak javítására és feltöltésére. 
 

Műszaki adatok:  

Megjelenés:     poralakú (összekeverés előtt) 

Szín:       szürke 

Sűrűség:      1,6 kg/dm
3
 

Keverési arány:    3,5 l PEGACRETE : 1 l víz 

         25 kg PEGACRETE : 5 l víz 

Ajánlott szárazréteg-vastagság.   

        nedves: 2 cm (kiadósság: 32 kg/m
2
) 

        száraz: 2 cm (kiadósság: 32 kg/m
2
) 

VOC tartalom:    0 g/l  

Lobbanáspont:    Nem gyúlékony 

Nyomó szilárdság    38 MPa (100 g PEGACRETE + 20 g víz) 

         (Orfex, report B-I/6678) 
 

Száradási idők (20 
o
C-on és 50% r.p. mellett): 

Átvonható::     2 nap múlva  

Teljes kikeményedés:  1 hónap 
 

Kiadósság: 
Elméleti:      max. 32 kg/m

2
/réteg 

Gyakorlati: a gyakorlati anyagfelhasználás számos tényezőtől függ, mit pl: az alap  

     porozitása, érdessége és a felhordás során bekövetkező anyag-vesztesség, stb. ,  
 

Felület előkészítés:  

Közvetlenül az alapra; tisztítás: acél drótkefével, vagy szemcseszórással 

Az alapnak szilárdnak, laza rétegektől, portól, olajtól és zsírtól mentesnek kell lenni. 

Porózus anyagokat először nedvesíteni kell! Fém alkatrészeket először le kell védeni 

NOXYDE korrózióálló bevonattal. 
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Felhordás és hígítás 
Eszközök:    simító, gelttvas 

 

Tisztítás:    vízzel 
 

Felhasználási körülmények 
Minimum 5 

o
C hőmérsékleten hordjuk fel! 

 

Megjegyzés: 
Ne használjunk a feltételen szükségestől több vizet! 

Adagoljunk a PEGACRETE-hez növekvő mértékben vizet és folyamatosan keverjük! 

 

 

Biztonságtechnika 
Olvassuk el a termék biztonságtechnikai adatlapaját és a kannán lévő biztonságtechnikai 

utasításokat! 
 

Eltarthatóság/Tárolási körülmények:  1 év a gyártás időpontjától, bontatlan edényben,  

száraz, jól szellőztetett helyiségben történő tárolás esetén, ahol közvetlen napsütés nem éri  

és a hőmérséklet 5 és 35 
o
C között van. 

http://www.geniusmbt.hu/
mailto:info@geniusmbt.hu

