
Az Estrichgrund esztrich alapozó felhasználásra kész, 
alkáliálló, műanyagdiszperziós kötőanyagú 
felületelőkészítő alapozó.

Alkalmazási terület:
Az Estrichgrund esztrich alapozó anhidritesztrich vala-
mint önterülő aljzatkiegyenlítők felhordása előtt a beton 
és cementesztrich alapfelületek alapozására alkalmas.

Fontos tudnivAlók:
Az anyagot kötésidő alatt fagy nem érheti.
A felületet az alapozó száradásáig védjük az esőtől.
Közvetlen napsugárzásnak kitett felületre ne hordjuk fel!

Estrichgrund
esztrich AlApozó

cikkszám: K00854405, K00854415

elônyök:
•  jól tapad
•  gyorsan szárad

kiemelt alkalmazások: 
•  beton és cementesztrich felületek alapozása



MÛszAki AdAtok:
bekeverés: 
(keverővíz) 1:1 arányban vízzel higítva vagy higítás nélkül

keverési idő: 1-3 perc

műveleti idő: folyamatos

bedolgozási 
hőmérséklet:

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

száradás: 1 nap

csomagolás: 5 kg-os és 15 kg-os műanyag vödörben

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

kötőanyag: műanyag diszperzió 

cikkszám:
K00854405 - Estrichgrund 5 kg,
K00854415 - Estrichgrund 15 kg

Feldolgozás:
követelmények az alapfelülettel szemben,  
az alapozást megelőző műveletek: Az alapozandó 
felület legyen megfelelő szilárdságú, száraz, tiszta, por- 
és szennyeződésmentes. A laza, málló felületeket el kell 
távolítani.

Feldolgozás: Az Estrichgrund esztrich alapozót korong-
ecsettel vagy teddyhengerrel hordjuk fel a felületre. 

Anyagszükséglet: A pontos anyagszükséglet próbafel-
hordással állapítható meg.
1:1 arányban vízzel higítva: kb. 0,1 kg/m2

higítás nélkül: kb. 0,18 kg/m2

szerszámok: korongecset, teddyhenger

tisztítás: A szerszámok az alapozó megkötése előtt 
vízzel tisztíthatók.

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

Ajánlott terMékek:
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

*a bekeveréstől számítva, **a felhordástól számítva

estrichgrund bedolgozási idôterve:
Várakozás a felület
elôkészítése után Anyagkeverés

Mûveleti idô*
1-3 perc száradás**: 1nap

folyamatos
védelem: kb. 2 nap


