RENOVEX
MÉSZPÓTLÓ
FALAZÓ-, VAKOLÓHABARCS ÉS BETONFOLYÓSÍTÓ ADALÉKSZER
Nemzeti Műszaki Értékelés: A-100/2013
oltott mész /mészhidrát/ helyettesítésére alkalmas légpórusképző és képlékenyítő
hatású, vizes bázisú habarcsadalékszer
ALKALMAZÁSI TERÜLET
Az adalékszerrel készült habarcs használható épületek falazásához, homlokzati és belső vakolásához,
felületképzéshez, burkolatok fektetéséhez, vályogból készült épületek külső- és belső vakolásához,
betonozáshoz.

ALKALMAZÁSI ELŐNYÖK
1 liter RENOVEX MÉSZPÓTLÓ 3-400 kg oltott meszet helyettesít és 1 m3 habarcs készítéséhez elegendő.
Használata az oltott mészhez képest sokkal egyszerűbb, kényelmesebb és tisztább. Környezetkímélő,
emberre veszélytelen megoldást jelent. Kiküszöböli a mészkukac képződését.
Alkalmazásával biztosíthatók a légpórusos vakolatok tulajdonságai is: jó hőszigetelő képesség, gyors kiszáradás,
nagyobb sóbefogadás és a hőhidak kialakulásának csökkenése
Hideg időben fagyállószerrel együtt alkalmazható.
A RENOVEX MÉSZPÓTLÓ képlékenyÍti a betont, jobb a formálhatóság és a homogenitás. A beton élettartama és
víztaszító képessége jelentősen megnövekszik, a zsaluzat eltávolítása is könnyebb.

GYÁRTJA: RENOVEX 2000 KFT
2000 Szentendre, Irányi Dániel u. 3-4.
06-26-314008 +36-30-2976915 info@renovex.hu

Gyártási idő:

ALKALMAZÁSA VAKOLÁSHOZ
50-55 liter habarcs készítéséhez 8-10 liter vizet és 0,5 deciliter RENOVEX MÉSZPÓTLÓT kell a keverőbe önteni,
majd ezt 3-4 percig kevertetni. Ezután hozzáadjuk a cementet és a homokot.
Javasolt cement/homok arány 1:4 - 1:5. Az így elkészített habarcs H10 - H50-es minőséget biztosít a cement és
a homok minőségének függvényében. A cement MSZ-nek megfelelő, a homok agyag-iszap mentes legyen.
A kevertetést legalább 10 percig kell folytatni, ami elősegíti a légpórus képződést és ezáltal a jó bedolgozhatóságot..
A kívánt konzisztencia víz hozzáadásával állítható be.
Hideg időben a keverővízhez először a fagyásgátlószert kell hozzáadni, majd a homok és a cement beadagolása
után mérjük be a RENOVEX MÉSZPÓTLÓT. A kevertetést ezt követően még legalább 10 percig biztosítjuk.

VAKOLAT KÉSZÍTÉS
A falat előnedvesíteni vagy gúzolni szükséges.
Az alapvakolatot tömörítés nélkül, lazán eldolgozva kell felhordani. A vakolat kikeményedés előtt saját anyagával
azonnal besímítható. A símítást időben kell elkezdeni, mert a RENOVEX MÉSZPÓTLÓ-val készített habarcs a
hagyományosnál hamarabb „meghúz”.
A kész vakolatot 2-3 napig vízpermettel vagy fóliatakarással nedvesen kell tartani.
A RENOVEX MÉSZPÓTLÓ-val készült vakolat bármely festékkel festhető, glettelhető, tapétázható.

ALKALMAZÁSA BETONOZÁSHOZ
Ajánlott adagolás: 50 kg cementhez 0,3-0,4 dl RENOVEX MÉSZPÓTLÓT kell adagolni

TÁROLÁS, SZAVATOSSÁG
Gyermekektől elzárva, élelmiszertől, takarmánytól elkülönítve, száraz, hűvös, fagymentes helyen tárolandó.
Nem tűzveszélyes készítmény. Eredeti, zárt csomagolásban 5 évig eltartható

EGÉSZSÉG ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM
Megjelölésre nem kötelezett termék. Lúgos kémhatása miatt kerülni kell a bőrrel való érintkezést vagy a
szembejutást. A szembe vagy a bőrre került anyagot bő folyóvizes mosással haladéktalanul el kell távolítani.

