
Önterülő aljzatkiegyenlítő habarcs beltéri aljzatok simítására, szintbehozására és kiegyenlítésére.

MŰSZAKI JELLEMZÕK
Speciális, gyorskötésű cementekből, válogatott szemcseméretű homokból, gyantákból és speciális adalékokból álló 
szürke por, mely vízzel keverve folyékony, rendkívül jól feldolgozható, gyorsan keményedő, zsugorodáskompenzált, 
jól terülő és jól tapadó simítóhabarcsot ad. A teljes kikeményedés után rendkívül jó hajlító-húzó-, és nyomószilárdság 
jellemzi.

ALKALMAZÁSI TERÜLET
Megfelelő alapozást követően meglévő és új, nedvszívó és nem nedvszívó beltéri aljzatok 3 és 20 mm közötti simítása, 
szintbehozása, kiegyenlítése hideg- és melegburkolatok fektetése előtt. Fűtött vagy fűtetlen esztrich felületek kiegyen-
lítése.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Megfelelő aljzatelőkészítés után alkalmazza egyetlen, 3-20 mm vastag rétegben. Folyamatos keverés közben szórjon 
egy zsák ADESITAL ALJZATKIEGYENLÍTŐ-t egy 19-20 tömegszázalék (4,37 – 4,6 liter egy 23 kg-os zsákhoz) tiszta 
vizet tartalmazó vödörbe, és keverőgépbe fogott keverőszárral kis fordulatszámon keverje addig, amíg egynemű, cso-
mómentes keveréket nem kap. 3-5 perc pihentetés után keverje át újra a habarcsot. Csak annyi terméket keverjen be, 
amennyit (+23°C-on) 20-30 percen belül be tud dolgozni. Egy rétegben dolgozza be 3-20 mm vastagságig. Az alkalma-
zott vastagságtól függően tüskés henger használata javasolt. 3-4 óra múlva járható.

KISZERELÉS:
23 kg-os papírzsák

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK

Állag finom por
Szín szürke
Eltartható 12 hónapig száraz helyen, eredeti csomagolásban
Gyúlékony nem
Keverési arány 4,37-4,6 l víz 23 kg ADESITAL 

ALJZATKIEGYENLÍTŐ-höz
Rétegvastagság egy menetben 3-20 mm
Bedolgozási idő 20 - 30’
A keverék fajsúlya 2,0
Keverék pH-ja kb. 12
Bedolgozási hőmérséklet + 5 és + 30 °C között
Kötésidő kb. 45 - 70’
Járható 4 - 5 h
Burkolható nedvszívó aljzatokon hidegburkolattal: 24 h
Melegburkolattal: 48-72 h
Alkalmasság padlófűtéshez igen
Alkalmasság DIN 68 131/ÖNORM 5208 szerinti 
székgörgőkhöz

igen

ADESITAL ALJZATKIEGYENLÍTŐ

Nyomószilárdság (Msz EN13892-2) 28 napos: 20,0 N/mm
Hajlítószilárdság (Msz EN13892-2) 28 napos: 5,0 N/mm

MŰSZAKI ADATOK +23° C-on 50% relatív páratartalomnál
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