
Mőszaki ismertetı 1. oldal 
 

Spachtelmörtel 
Kül- és beltérben egyaránt alkalmazható hidraulikus glettanyag 

Jellemzés  

Rendeltetés A Spachtelmörtel hidraulikus glettanyag vízzel való keverés után alkalmas: 

• Egyenetlen, durva, struktúrált felületek simítására, glettelésére. 

• Fészkek és hibahelyek kijavítására 

• Fúgák kitöltésére 
Kötıanyaga fehér portlandcement 

Külsı megjelenés Fehér színő 

Alkalmazási terület  

 

Csak kültéri feldolgozás 

Az alkalmas fogadófelületek: 

• Beton födém- és falfelületek 

• Az MSZ 16000/2 szerinti vb 4-8, vh 5-10 minıségő vakolatok. 

• Minden hordképes és ásványi struktúrált vakolat. 
Nem hordható fel szennyezett aljzatra. 

Mőszaki adatok  

Termékcsoport Glettanyag 

Feldolgozási tudnivalók  

Alapfelület Az alapfelület szilárd, tiszta, száraz és teherbíró legyen, elválasztó-rétegektıl, kivirágzásoktól és 
leválasztó anyagoktól mentesnek kell lennie 

Az alapfelület elıkészítése Az aljazot gondosan meg kell tisztítani, a szennyezıdéseket és a sablonolaj maradékokat el kell 
távolítani. 

Feldolgozási hımérséklet Feldolgozási és alapfelülethımérséklet alsó határa: +5°C, fagyveszélyes idıben nem 
használható 

Rétegfelépítés Az ásványi, mőgyanta, szilikon vakolatok vagy festékek a Spachtelmörtel teljes száradása után 
hordhatók fel. 

Keverési arány 25 kg (1 zsák) szárazhabarcshoz kb. 7 liter vizet kell önteni, és alaposan össze kell keverni. 

Anyag-elıkészítés Rövid érlelési idı után a konzisztenciáját további víz hozzáadásával úgy kell beállítani, hogy a 
habarcs kanállal könnyen eldolgozható legyen. 

Feldolgozási idı A habarcs még kb. 3 órán át dolgozható fel.  

 Alkalmazás módja Anyagszükséglet kb. Anyagszükséglet 
 glettvassal 

 
1,8-2,0 kg/m

2 
     mm-ként 

Anyagszükséglet a felhasználási területtıl, és a felülettıl függ. 

Feldolgozás A glettanyagot kımőveskanállal vagy glettvassal lehet felhordani és elsimítani 
 
A Spachtelmörtel cementet tartalmaz. Nedvességgel, vízzel erısen lúgosan reagál, ezért óvni 
kell a bırt és a szemet. 
Ha a szembe kerül, akkor alaposan ki kell öblíteni, és orvoshoz kell fordulni. 

A munkaeszközök tisztítása Használat után vízzel azonnal meg kell tisztítani.  

Szállítás  

Szín Fehér por 25 kg-os papírzsákban  

Raktározás  

Raktározási feltételek Száraz helyen kell tárolni. 

Raktározási idı Minıségét az eredeti csomagolásban megırzi… (lásd a csomagoláson) 

Különleges tudnivalók  

Biztonság Ez a termék az érvényes EU irányelvek szerint megjelölés-köteles. Az elsı beszerzésnél EG 
biztonsági adatlapot adunk. Kérjük, vegyék figyelembe a termék kezelésével, raktározásával és 
ártalmatlanításával kapcsolatos tájékoztatásokat. 

GIS-KÓD – 

ÉME vizsgálat száma A-783/96 

Kiadás ideje 2004. 12. 06. 

 Olyan alkalmazásokhoz, melyeket ez a mőszaki ismertetı nem említ kifejezetten, ki kell kérni a 
Sto AG elızetes véleményét. 

 Az információk ill. adatok a szokásos alkalmazási célok ill. a szokásos felhasználásra való 
alkalmasság biztosítására szolgálnak.  

 


