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Finom szemcseméretû betonkiegyenlítõ habarcs kül- és beltérre. Felhasználható simításra, vakolásra,
kiegyenlítésre és javításra falfelületen és mennyezeten.

Terméktulajdonságok

Keverési arány

l fagyálló
l vízálló
l hidraulikusan kötõ
l könnyen felhasználható
l nagyon finom szemcseméretû
l mûgyanta-tartalmú
l nagyon jól kenhetõ
l nagy szilárdságú
l biztos és sokoldalú felhasználást tesz lehetõvé
l 10 mm-es rétegvastagságtól homokkal keverendõ
l kromátszegény

l Habarcs:

25 kg SCHÖNOX BM-hez kb. 7 l víz keverendõ
l Homokkal kevert habarcs:

25 kg SCHÖNOX BM-hez kb. 8 l víz és 16 kg
0-3 mm szemcseméretû kvarchomok keverendõ
l Kötõhíd:

25 kg SCHÖNOX BM-hez kb. 7 l víz és 2 l
SCHÖNOX KH keverendõ

Felhasználási javaslat
l A SCHÖNOX BM-et hideg, tiszta vízzel

Alkalmazási terület

homogénné kell kikeverni. 600 fordulat/perc

A SCHÖNOX BM termék különösen alkalmas
l medencék
l homlokzatok kiegyenlítésére és
l betonfelületek javítására.

fordulatszámú keverõgép használata ajánlott.

Felületek

hozzáadása nélkül felhasználható.
l 10 - 20 mm-es rétegvastagság esetén a

SCHÖNOX BM-hez 0-3 mm szemcseméretû, jó

A SCHÖNOX BM termék alkalmas vakolat
kiegyenlítésre, simításra, valamint
l rétegbeton
l készbeton
l gázbeton
l cement- és mészkõcement burkolatú
mennyezetek és falak javítására.

A felület elõkészítése
l A felület legyen szilárd, formatartó, terhelhetõ.
l Portól, olajtól, zsírtól és egyéb szennyezõdésektõl
mentes.
l Távolítsuk el a málló részeket.
l Erõs terhelésnek kitett felületeken, mint például
medencékben, ipari vizes helységekben és
kültéren kötõhíd felvitele szükséges.

minõségû kvarchomokkal keverhetõ.
l A SCHÖNOX BM cementálló pigmentekkel

színezhetõ. A színezõanyag gyártójának
utasításait vegye figyelembe.
l A BM-et megkötés elõtt óvni kell a közvetlen

napsugárzástól és a huzattól.
l Az eszközöket használat után azonnal vízzel le

kell tisztítani.

Csomagolás
l 25 kg-os papírzsák

Tárolás
l Száraz, hûvös helyen.
l A kinyitott zsákot az anyag kivétele után azonnal

zárjuk be.

Mûszaki adatok
l fazékidõ:
l terhelhetõ
l burkolható
l alkalmazási hõmérséklet
l kiadósság

l 10 mm-es rétegvastagságig adalékanyag

+18°C-nál kb. 20 perc
kb. 2 óra múlva
kb. 24 óra múlva
min. +5 °C
kb. 1,2 kg/m²/mm

l Eltarthatóság: 6 hónap

Megjegyzés
l Az adatok normális körülmények közötti

felhasználás esetében és homokkal nem kevert
terméknél érvényesek.
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l A SCHÖNOX BM cementet tartalmaz. Nedvesség
hatására erõsen lúgosan reagál, ezért a szemet
védeni kell. Bõrrel való érintkezés esetén alapos
öblítés szükséges. Szembekerüléskor orvoshoz
kell fordulni.

Giskód
l ZP1 kromátszegény, cementtartalmú termék

Hulladékkezelés
l A csomagoló anyagot ürítsük ki teljesen, és a
helyi szeméttárolási elõírásoknak megfelelõ helyre
helyezzük ki.

A termék alkalmazásakor az érvényes építési és mûszaki elôírásokat be kell tartani.
Ez a termékismertetô laboratóriumi teszteken és nagy gyakorlati tapasztalaton alapul. Informatív jellegû és azért készült, hogy segítse a
felhasználót a legalkalmasabb munkamódszer kiválasztásában.
Mivel a felhasználó munkafeltételei ellenôrzésünkön kívül esnek, így nem vállalhatunk felelôsséget a munka eredményéért, amelyet a
helyi körülmények befolyásolnak. Felelôsségünk kizárólag az olyan személyi sérülésekre és anyagi károkra terjed ki, amelyek
bizonyíthatóan az általunk gyártott termék hibájából vagy hiányosságából erednek.
A termékismertetô 2002. január 1-tõl érvényes.
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