
Az SF felületnemesítő szóróanyag gyárilag előkevert, 
felhasználásra kész száraz portermék. Cement 
kötőanyagot, ásványi töltőanyagot és tulajdonság-
javító adalékokat tartalmaz.

Alkalmazások:
Az SF felületnemesítő szóróanyag nagy szilárdságú, 
mechanikai hatásoknak ellenálló beton- illetve 
cementesztrich felületek kialakítására alkalmas. 

Kiemelt alkalmazások:
• Felhasználható ipari létesítmények, garázsok, 
   parkolók, raktárak, rakodórámpák padlófelületének 
   kialakítására.

ESTRICH SF
FELÜLETNEMESÍTŐ SZÓRÓANYAG 

Cikkszám: 811891

Tulajdonságok: 
• 80 N/mm2 nyomószilárdság
• 2 mm-es max. szemcseméret 
• Rétegvastagság: kb. 4-6 kg/m2

Előnyök:
• Ipari igénybevételre
• Alkáli álló
• Nagy kopási ellenállású
• Kemény és zárt felületet biztosít 



MŰSZAKI ADATOK:
nyomószilárdság: >80 N/mm2

hajlítószilárdság: >8 N/mm2

rétegvastagság: 2-3 mm

anyagszükséglet: kb. 4-6 kg/m²

max. szemcseméret: 2 mm

bedolgozási 
hőmérséklet: 

Anyag, levegő és alapfelület hőmérséklet +5˚C 
és +35˚C között, huzatmentes, árnyékos helyen.

csomagolás: 
40 kg-os zsákban, 1,2 tonna EUR raklapon, 
zsugorfóliázva, ill. silóban ömlesztve

tárolás:
Száraz, fedett helyen, bontatlan eredeti 
csomagolásban max. 12 hónapig.

kötőanyag: cement, műanyag diszperzió

cikkszám: 811891

szabvány: MSZ EN 13813

EINECS: 266-046-4

FELDOLGOZÁS:
Követelmények az alapfelülettel szemben, az Estrich SF
felhordását megelőző műveletek: 
Az SF felületnemesítő szóróanyagot frissen elkészült, megfelelően 
tömörített, még kötésben lévő, de már járható beton illetve cement-
esztrich felületekre hordjuk fel. Betonfelületre történő felhordás 
esetén a beton víz/cement tényezője legyen 0,6-nél kisebb, 
cementtartalma minimálisan 300 kg/m3. 

A Estrich SF feldolgozása:
Az SF felületnemesítő szóróanyagot szárazon kell felhordani.
A még kötésben lévő, de már járható beton illetve cementesztrich 
felületekre egyenletesen felszórjuk. Az anyagfelhasználás 
4-6 kg/m2 legyen. Felhordása +5 °C és +25 °C közötti alapfelület- 
és levegőhőmérséklet esetén végezhető. A felhordás után meg kell 
várni, amíg a felszórt réteg az alapfelület nedvességtartalmától 
egységesen sötétre színeződik (a környezet hőmérsékletétől és 
páratartalmától függően kb. 10-30 perc). Ezután a felületet leterhelt 
szárnyas simítóval be kell simítani. További 1-2 óra várakozás után 
a simítást terhelés nélküli simítógéppel meg kell ismételni. 
Amennyiben különlegesen sima felület létrehozása a cél, újabb 
2 óra várakozás után még egyszer átsimíthatjuk. A nehezen 
hozzáférhető részeknél a simítást rozsdamentes acél anyagú 
esztrichsimítóval végezhetjük el. A frissen bedolgozott anyagot óvni 
kell a gyors száradástól (a helyiségben nem lehet huzat).

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK:
A biztonsági információk a termék biztonsági adatlapján megtalál-
hatók.

FIGYELMEZTETÉS:
Az anyagszükséglet meghatározásával kapcsolatos felelősséget 
cégünknek nem áll módjában átvállalni. Az alacsony hőmérséklet, 
illetve a magas páratartalom meghosszabbítja a kiszáradáshoz 
szükséges időt. Az esztrichet kötésidő alatt fagy nem érheti!

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK:
Estrich ZE cementesztrichek 

KAPCSOLÓDÓ KIADVÁNYAINK:
Részletesebb információt a termékről a www.lb-knauf.hu oldalon 
vagy műszaki kiadványainkban talál.

8210 Veszprém, Házgyári út 9. Pf. 1723,
e-mail: vevoszolgalat@lb-knauf.hu, www.lb-knauf.hu 


