
Kontakt VS
LB-KNAUF Kézi cementes gúzoló

Elônyök:
• Jó tapadást biztosít
• Csökkenti és kiegyenlíti a nedvszívást
• Nagy szilárdság
• Kézi felhordásra van optimalizálva

Szabvány: MSZ EN 998-1

Kötôanyag: cement Cikkszám: 

305201

HABARCSTÍPUS:
A Kontakt VS kézi cementes gúzoló gyárilag elôkevert szárazhabarcs, melyet az építkezés helyszínén,  
közvetlenül a felhasználás elôtt, vízzel kell összekeverni. Cement kötôanyagot, ásványi töltôanyagot és  
tulajdonságjavító adalékokat tartalmaz.

ALKALMAZÁSI TERÜLET:
A Kontakt VS kézi cementes gúzoló új és régi lakóépületek, középületek, ipari objektumok külsô és belsô 
falazatainak alapvakolás elôtti fröcskölôanyaga. Közvetlenül a falazóelemekre, kézzel hordjuk fel. Biztosítja 
a megfelelô tapadóerôt a falazóelemek és az alapvakolat között. Alkalmas mind a kézi, mind a gépi alapva-
kolatok felhordása elôtti felület elôkészítésre. Alkalmazásával a falfelület egyenletesen nedvszívó lesz.

FELDOLGOZÁS:

Követelmények az alapfelülettel szemben, a Kontakt vS felhordását megelôzô mûveletek:
A Kontakt VS cementes gúzolót olyan alapfelületekre hordjuk fel, amelyek megfelelô szilárdságúak, por- és 
szennyezôdésmentesek. Felhordását megelôzôen a falazatok hibáit három nappal a vakolás megkezdése 
elôtt ki kell javítani. El kell távolítani a könnyen mozgó részeket. A falfelületek nagyobb réseit, hornyait 
vakolóhabarccsal kikenjük, hogy a felület közel egyenletes legyen. A Kontakt VS cementes gúzoló tervezett 
felhordása elôtt a falfelületet a falazat nedvességtartalmától függôen kell elônedvesíteni.

A Kontakt vS feldolgozása:
A Kontakt VS kézi cementes gúzolót az építkezés helyszínén keverjük össze vízzel. Keverése történhet 
betonkeverôben, horizontális keverôvel (pl. PFT HM24), esetenként keverôgéppel (megfelelô keverôszárat 
használva) vagy kézzel. Felhordása hagyományos kômûvesszerszámokkal (kômûvesserpenyôvel), +5 °C  
és +25 °C közötti hômérsékleten ajánlott. A javasolt rétegvastagság kb. 5 mm.

Fontos tudnivalók!
A vakolatot kötésidô alatt fagy nem érheti!
A pontos anyagszükséglet próbafelhordással állapítható meg.

MÛSZAKI ADATOK:

Max. szemcse: 2 mm

Nyomószilárdság : >15 N/mm2

Tapadószilárdság: >0,3 N/mm2

Hajlítószilárdság: >5 N/mm2

Páradiffúziós
ellenállási szám (µ): kb. 25

Hôvezetési tényezô: 0,9 W/mK

Anyagszükséglet: kb. 6 kg/m2

Rétegvastagság: kb. 5 mm
Keverôvíz: kb. 9 l/zsák
Bedolgozási idô: kb. 2 óra

Csomagolás:
40 kg-os zsákokban 1,2 tonna 
EUR raklapon, zsugorfóliázva.

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

KONTAKT vS BEDOLGOZÁSI IDôTERvE:

*5+5+2 jelentése: 5 perc keverés, 5 perc pihentetés, majd 2 perc ismételt átkeverés, 
**a bekeveréstôl számítva, ***a felhordástól számítva

Anyagkeverés*
Mûveleti idô: folyamatos

5+5+2 perc

2 óra

Bedolgozhatósági idô** 
Száradás***: kb. 1 nap

Mûveleti idô: az anyag a felhordás helyén kb. ennyi ideig dolgozható el. (pl. ragasztó a bôrösödésig)
Bedolgozhatósági idô: Az anyag a bekeverés befejezésétôl kb. ennyi ideig használható fel (átkeverés szükséges lehet)

Várakozás a felület
elôkészítése után

8210 Veszprém, Házgyári út 9. Pf. 1723, Tel.: 06/88/590-500, Fax: 06/88/590-555, www.lb-knauf.hu    

védelem: kb. 1 nap


