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5190-es EPOXI JAVÍTÓ 

FELTÖLTŐ HABARCS 
 

Termékismertető 
 

Leírás 
Az 5190-es javító feltöltő habarcs egy nagyon erős epoxi javító habarcs, a beton 

padlóban lévő mély lyukak és üregek gyors és gazdaságos javításra. Erősebb, mint a 

beton. 

 

Főbb tulajdonságok 
Ellenáll nehéz járműforgalomnak és sok vegyi anyagnak – nem zsugorodik – beltéri 

és kültéri használatra – gyorsan üzembe vehető. 

 

Ajánlott alkalmazás 
15 – 100 mm mély lyukak és üregek gazdaságos javítására. 

 

Műszaki adatok 
Megjelenés:     habarcs  

Szín:        matt szürke 

Sűrűség:      2,36 kg/dm
3
 

Szárazanyag-tartalom:  82% 

VOC színt:      < 1 g/l 

Nyomó szilárdság:   15,4 MPa 

Száradási idők (20 
o
C/50% r.p.)  

Átvonható:    6 óra múlva 

Alacsonyabb hőmérsékleten a kikeményedés lassúbb! 

10 
o
C-on, vagy ez alatti hőmérsékleten a termék kikeményedése abbamarad!  

 

6 óra múlva könnyű forgalomra igénybe vehető, 12 óra múlva nehéz forgalomra  

is. 

 

Kiadósság  
 Elméleti:     0,5 m

2/
 25 kg 3cm vastagságban 

 Gyakorlati:    A gyakorlati kiadósság sok tényezőtől függ, mint az  

         alap porozitása és a felületi érdessége, és az  
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Felület-előkészítés 
A betonfelületnek száraznak és régi bevonattól, szennyeződéstől és laza anyagoktól 

mentesnek, és legalább négy hetes korúnak (28 nap) kell lenni. A nagyon sima 

felületet, vagy cementkiúszást szemcseszórással el kell távolítani, hogy megfelelő 

érdességet biztosítsunk.  

A zsírt és olajat el kell távolítani RUST-OLEUM ND14-vel és a területet alaposan le 

kell mosni, majd teljesen meg kell szárítani.  

 

A felhasználás módja 
A csomag tartalmaz egy granulált anyagot, ami gyanta-szerű, és két palack 

térhálósító szert. Keverjük össze a gyanta-szerű anyagot a térhálósítóval egy 

deszkalapon. Fontos, hogy a keverést nagyon alaposan végezzük!  

A gyanta aránya a térhálósítóhoz nagyon kritikus, ezért részkeverékek készítését 

nem ajánljuk! 

 

Felhordás és hígítás 
Kőműveskanállal az előkészített felületre erőteljesen kell felhordani. Olyan helyeken, 

ahol nagyon erőteljes koptatás várható, vagy ahol a javítási vastagság kevesebb 15 

mm-nél, rá kell rétegezni 5180-as javító habarcsot. A javító feltöltő habarcsnak 

texturális felülete van,  és ha simább felületre van igény, akkor 5180-as javító 

habarcsot kell rárétegezni. 
 

A felhordási ideje a kész keveréknek ½ - 1 óra, a hőmérséklettől függően. Ha az 

edényidőn túl dolgozzuk fel az anyagot, akkor a simító használata nehézkessé válik 

és a tapadás csökken.  
 

Tisztítás:  RUST-OLEUM 160-as hígítóval.  

 

Felhasználási körülmények 
Az anyaghőmérsékletnek, a levegő és az alap hőmérsékletének 10 

o
C és 35 

o
C között 

kell lenni és a relatív páratartalomnak 85% alatt. Az alap hőmérsékletének legalább 

3
 o
C –val a harmatpont alatt kell lenni.  

 

Biztonságtechnika 
Folyamodjunk a biztonságtechnikai adatlap és a kannán lévő biztonságtechnikai 

utasításokhoz.  

 

Tárolhatóság/tárolási körülmények 
Minimum 1 év a gyártás idejétől, bontatlan kannában, száraz és jól szellőztetett 

helyiségben, a közvetlen napsütéstől óvva és 5 
o
C és 35 

o
C közti hőmérsékleten 

tárolva.  
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