
ReCon

Gyárilag előkevert, cementbázisú finom javítóhabarcs 
műgyanta és egyéb speciális adalékokkal. 

Alkalmazások:
Időjárásnak kitett kültéri beton, vasbeton és egyéb 
ásványi felületek javítására, átvonására. Alkalmas 
tégla, zsalukő, vasbeton falazatok vékony rétegű 
átvonására, kerítések, lábazati felületek kialakítására. 
Használható többrétegű lejtésképzéséhez, paneles 
épületek hőszigetelés előtti javítási és felületképzési 
feladataihoz.
 A CT-Fix-el készített felület alakalmas befejező réteg 
fogadására, mint: festék, színezővakolat, hideg- vagy 
melegburkolat stb.

Kiemelt alkalmazások: 
• beton és vasbeton lábazatok, kerítések javítása
• zsalutéglás, beton elemekből épített falazatok 
   átvonása, javítása

CT-FIX
ÁltAlÁnos betonjAvító hAbArcs

cikkszám: K00619741 

tulajdonságok: 
• jó mechanikai ellenállású
• 3-15 mm rétagvastagság
• ásványi felületek általános javítóhabarcsa

elônyök:
• finomszemcsés
• könnyen feldolgozható
• bel- és kültéri felhasználás
• vékony rétegben felhordható
• kézi feldolgozhatóságú
• időjárási körülményeknek jól ellenálló
• anyagában besimítható



ReCon

MÛsZAKI ADAtoK:

anyagszükséglet: 
kb. 1,7 kg/m2/mm
1 zsák (20 kg) 3-4 m²-re elegendő 
3 mm rétegvastagságban.

vízigény: 1 kg szárazhabarcshoz kb.0,27 liter víz szükséges. 

bedolgozási idő: 2 óra

járható: 

kb. 1 nap múlva (nedvszívó alapfelületek 
és 2-3 mm rétegvastagság esetén)
kb. 2 nap múlva (nem ill. gyengén nedvszívó 
felület és 2-3 mm rétegvastagság esetén)

felület terhelhető:
7 nap múlva
(+23°C és 50% relatív páratartalom esetén)

bedolgozási 
hőmérséklet: 

Anyag, levegő és alapfelület hőmérséklet +5˚C 
és +25˚C között, huzatmentes, árnyékos helyen. 
A vakolatot kötésidő alatt fagy nem érheti. 
A száradás alatt lévő  felületet direkt módon 
ne fűtsük.

csomagolás: 25 kg-os zsákban

tárolás: Száraz helyen, eredeti csomagolásban száraz 
helyen 12 hónapig.

FelDolgoZÁs:
Alapfelülettel szembeni követelmények: Az át-
vonandó felület legyen megfelelő szilárdságú, száraz, 
tiszta, por- és szennyeződésmentes. Nagy tapadás 
eléréséhez alapfelület előkészítéshez Kontakt CT 
tapadóhíd alkalmazása javasolt. A falazatok legyenek a 
szabványnak megfelelő minőségűek.

Feldolgozás: Közvetlen a felhasználás előtt az anyagot 
a hozzáadott vízzel kézi keverőgéppel csomómentesre 
keverjük, 5 percig állni hagyjuk és még egyszer átkev-
erjük. A habarcsot glettvassal kenjük fel az alapfelül-
etre. A termék anyagában besimítható, ez a felhordás-
sal történhet egy munkafázisban. A felületet még a 
javítóhabarcs friss állapotában javasolt kialakítani, mert 
kötés után a felület nehezen csiszolható, alakítható.

szerszámok: rozsdamentes glettvas, kőműveskanál 
vízmérték

FIgYelMeZtetÉs:
A műszaki adatlapon szereplő adatok, felhasználási 
javaslatok és útmutatók csak a megadott körülmények 
esetén érvényesek. Amennyiben a munkakörülmények 
eltérőek, illetve az anyag felhasználása a megadottól  
különböző területen történik, az alkalmazás előtt 
próbákat kell végezni és/vagy szakvéleményt készíttetni.
 
bIZtonsÁgI elŐírÁsoK:
A termék cementet tartalmaz, az ezzel kapcsolatos 
részletes információk a termék biztonsági adatlapján 
megtalálhatók. 

KApcsolóDó terMÉKeK:
A termék bekeverve lúgos pH-jú, ezért vasaláshoz, 
merevítéshez, erősítéshez csak lúgálló anyagok 
alkalmazhatóak. 

AjÁnlott terMÉKeK:
Alapozók: Kontakt CT, Putzgrund, Tiefengrund, 
Kontakt B Plus

KApcsolóDó KIADvÁnYAInK:
Aljzatrendszereinkkel kapcsolatosan információt, 
segítséget a www.lb-knauf.hu oldalon vagy műszaki 
kiadványinkban talál.

8210 veszprém, házgyári út 9. pf. 1723,
e-mail: vevoszolgalat@lb-knauf.hu, www.lb-knauf.hu 

Zöld szám: 06 80 949 501


