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SEZ

Speciális cementkötõanyag esztrich keverék készítéséhez, beltéri használatra. ZE 20 és ZE 40 szilárdsági osztályba
tartozó gyorsesztrich készítéséhez.

Terméktulajdonságok
l beltéri használatra
l szivattyúzható

l A DIN 18353 és a 18560 szabványok és a
szakmában általánosan elismert szabályok
érvényesek.

l könnyen alkalmazható, nem ragad

Mûszaki adatok

l gyorsan megköt és gyorsan szilárdul

l Felépítés
l Bedolgozhatóság
l Járható
l Burkolható

l jó vízmegkötõ képesség
l alacsony belsõ feszültség
l magas nyomószilárdság
l padlófûtés esetén is alkalmazható
l sugárzó hõhatásnak kitett esztrich keveréséhez
l kromátszegény

Felhasználási terület
Készíthetõ:
l A DIN 18353 és 18560 szabványoknak megfelelõ

gyors kötésû esztrich és úsztatott gyorsesztrich,
l sugárzó hõhatásnak kitett esztrich,

gyorscement
kb. 45 perc +18 °C-on
kb. 3 óra múlva
kb. 24 óra múlva, (50
mm vastagságig) a felület nedvességtartalma
< 2,5% legyen.
Textil és elasztikus
(mérés CM mûszerrel,
burkolatok esetében
lásd a felhasználási
illetve mûgyanta tartalmú javaslatot)
rétegeknél
Késõbbi mérés esetén
elasztikus burkolatoknál
a felület nedvességtartalma < 2,0% legyen.

l kiegészítõanyag hamar burkolható gyorsesztrich

javításához
0-8 mm szemcseméretû esztrichhomokkal

Kerámia lapok és
parketta esetében

keverve beltéren.

A felület elõkészítése
Általánosan:

Kb. 3 nap múlva (50 mm
vastagságig) a felület
nedvességtartalma <
2,0% legyen. (mérés
CM mûszerrel, lásd a
felhasználási javaslatot)

l A felület legyen szilárd, terhelhetõ és száraz.
l A talajból felszálló nedvesség elleni hatékony szi-

getelésre szükség van, mely a DIN 18195 szabványnak megfelel.
Kötött esztrich esetében:
l A felület legyen portól, olajtól, zsírtól és málló

részektõl mentes.
l A cementbõrt és a maradékokat mechanikai úton

távolítsuk el.
l A felületet elõ kell nedvesíteni. A kötõhíd felhordá-

Sugárzó hõhatásnak
1,8 CM%
kitett esztrich keveréséhez a DIN 4725
szabvány szerint minden
burkolathoz
l Alkalmazási hõmérséklet min. +5 °C max. +30 °C
l Hõállóság
max. +65°C
melegvizes padlófûtési rendszernél
Minden adat körülbelüli érték, függ a klimatikus
körülményektõl és a felhordott réteg vastagságától.

sa elõtt az összefolyt vízfoltokat távolítsuk el a fe-

Kiadósság

lületrõl. A kötõhidat SCHÖNOX KH alapozóval ké-

SEZ kiadóssága
minden cm után
minden m³-e után

szítsük el. Az esztrichet a még nedves kötõhídra
hordjuk fel.

1:6 arány
2,6 kg/m²
250 kg

1:5 arány
3,2 kg/m²
kb. 330 kg

1:4 arány
4,0 kg/m²
kb. 375 kg
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SEZ

Keverési arány

l A SCHÖNOX SEZ terméket csak a fent említett

l SCHÖNOX SEZ / esztrichhomok 1:6

anyagokkal szabad keverni. Cement vagy más kémiai adalékanyag hozzáadása nem megengedett.
l Kültérre vagy vizes helységekbe a SCHÖNOX
SEB terméket ajánljuk.
l A kiegészítõ termékek adatlapjait is vegye figyelembe. Kétséges esetekben kérjen információt a
gyártótól, vagy kisebb felületen végezzen próbát.

szilárdsági osztály: ZE 20
l SCHÖNOX SEZ / esztrichhomok 1:5

szilárdsági osztály: ZE 30
l SCHÖNOX SEZ / esztrichhomok 1:4

szilárdsági osztály: ZE 40
Keverés 200 literes keverõben:
1:6 arány

1:5 arány

SCHÖNOX SEZ

50 kg (2 zsák) 62,5 kg (2,5 zsák)

0-8 mm szem-

kb. 300 kg

kb. 330 kg

kb. 10-18 l

kb. 10-18 l

cseméretû
esztrichhomok
Víz (függ a
homok nedvességtartalmától)

Csomagolás
l 25 kg-os papírzsák zsák

Tárolás
l Száraz, hûvös helyen 6 hónapig tartható el. A

megbontott zsákot azonnal zárjuk be.

Hulladékkezelés
l A zsákot teljesen ürítsük ki, és a helyi szeméttá-

rolási szokásoknak megfelelõen helyezzük ki.

GISKÓD
l ZP1 - kromátszegény, cementtartalmú termék

Megjegyzés
l a SCHÖNOX SEZ cement tartalmú, nedvességgel

lúgosan reagál. A termék alkalmazásakor védjük a
bõrt és a szemet. Bõrre kerüléskor gondosan
tisztítsuk le vízzel. Szembekerüléskor forduljunk
orvoshoz.
l A magas páratartalom, az alacsony hõmérséklet

és a nagy rétegvastagság késlelteti, a magas
hõmérséklet sietteti az anyag szilárdulását és
burkolhatósági állapot elérését.
l Betonvasalat alkalmazása lehetséges. Az egyes

gyártók ajánlásait figyelembe kell venni.
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. június 1-tôl érvényes.
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