
Flexibilis, gyárilag adalékokkal előkevert 
cementkötésű szárazhabarcs. 

Alkalmazások:
Alkalmazható pincékben, fürdőszobákban, 
zuhanyzókban és egyéb intenzív vízterheléssel 
rendelkező helyiségekben, beton, cement és mész-
cement vakolatú falak, cementesztrich aljzatok 
üzemi víz elleni szigetelésére kül- és beltérben. 
Nagy hőingadozásoknak és erős vízterhelésnek 
kitett felületeken (pl. teraszok, erkélyek, medencék) 
alkalmazását nem javasoljuk. Kültérben, lába-
zati zónában alkalmazható. A Lasselsberger-Knauf 
kenhető vízszigeteléssel bevont felületek hideg-
burkolattal láthatók el.  

Kiemelt alkalmazások: 
• fürdőszobák, zuhanyzók kialakításához
• pincék üzemi víz elleni szigeteléséhez
• falra és padlóra is

AQUASTOP FLEX M
FLEXIBILIS KENHETŐ VÍZSZIGETELÉS

Cikkszám: K00619761 

Tulajdonságok: 
• kézzel felhordható
• legalább 2 rétegben alkalmazandó
• felújításhoz és újépítéshez is

Elônyök:
• Beltéri felhasználás
• Szálerősített
• Vízzáró
• Könnyű feldolgozhatóság
• Fagyálló
• Padló- és falfűtés esetén is alkalmazható



MÛSZAKI ADATOK:

bekeverés 
(keverővíz): 

1 kg szárazhabarcshoz kb. 0,3 liter víz szükséges. 
(20 kg (1 zsák) szárazhabarcshoz kb. 4 liter víz 
szükséges)

tapadószilárdság: > 0,5 N/mm2

szakítószilárdság: > 0,5 N/mm2

keverési idő: kb. 5 perc, 5 perc pihentetés, 2 perc átkeverés

bedolgozási idő: kb. 20 perc

járható: 4 óra

bedolgozási 
hőmérséklet: 

Anyag, levegő és alapfelület hőmérséklet +5˚C 
és +25˚C között, huzatmentes, árnyékos helyen 
(50%-os relatív páratartalom mellett).

burkolható:  kb. 1 nap múlva

csomagolás: 20 kg-os zsákban

tárolás: Minimum 12 hónapig, száraz, fedett helyen, 
bontatlan, eredeti csomagolásban.

szín: szürke

kötőanyag: cement, műanyag diszperzió

FELDOLGOZÁS:
Alapfelülettel szembeni követelmények: Az alap-
felület legyen megfelelő szilárdságú, száraz, tiszta, por-, 
fagy-, kivirágzás- és szennyeződésmentes, ne legyenek 
laza, málló részei. Az alapfelületek repedései feletti 
vízszigetelő rétegekben a felületet üvegszövet beágya-
zással kell megerősíteni.

Feldolgozás: Közvetlen a felhasználás előtt az anyagot 
a hozzáadott vízzel, kézi keverőgéppel csomómentesre 
keverjük. 5 percig állni hagyjuk, és még egyszer 
átkeverjük. A kenhető vízszigetelést min. 2 rétegben kell 
felhordani. A második réteget első rétegre merőleges 
irányban kell felhordani, az első réteg száradása után 
(kb. 4 óra).

Szerszámok: rozsdamentes glettvas, korongecset

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:
Az időtálló burkolatok kivitelezéséhez az alapfelülethez,
ragasztáshoz és réskitöltéshez is minőségi anyagok
használata szükséges. 

AJÁNLOTT TERMÉKEK:
Kenhető szigetelések: Aquastop, Aquastop Flex, 
Flächendicht 
Ragasztók: ProfiFlex, RapidFlex, FliessFlex, Siluette, Flex 
Padlókiegyenlítők: Nivo 10-30, Nivo Bond 3-15, 
Nivo Plus 3-15, Nivo Rapid 3-15, Nivo SP 0-20 
Esztrichek: Estrich ZE12, Estrich ZE20, Estrich ZE 30, 
Estrich Rapid, Estrich FE 50 Largo  

KAPCSOLÓDÓ KIADVÁNYAINK:
Részletesebb információt, segítséget a ragasztók, 
szilikonok és egyéb termékek kiválasztásához 
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 

Zöld szám: 06 80 949 501


