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TECHNIKAI ADATLAP 

FILLER 
pórusok és repedések kitöltéséhez, két komponensű 

Általános tudnivalók 

A FILLER egy puha, flexibilis polimer cement, amely por (A) és folyadék (B) alkotóelemből áll. Az 
alkotóelemeket közvetlenül felhasználás előtt kell összekeverni úgy, hogy tixotrop hézagkitöltő konzisztencia 
jöjjön létre. Alternatívaként egy vastagabb bevonat is lerakható, ha szükséges.  

Tulajdonságok 

• A felvitt réteg alulról „lélegző”, felülről szigetelő, lezáró. 
• Hagyományos szürke vagy fehér színben is elérhető. 

 
Felhasználás 

Alkalmazás előtt szükséges lehet a felület alapozására HC 533-al vagy egy szilikátos tömörítővel. Ebben az 
esetben a FILLER alkalmazása előtt várjuk meg amíg a felület porszáraz lesz. 

A Filler kötőanyagból (por, „A” komponens) és bázisból (folyadék, „B” komponens) áll, amit jó alaposan össze 
kell keverni. Tegye a port a folyadékba és keverje össze, míg egy finom, csomómentes elegyet nem kap. 
Azonnal használja fel a bekevert mennyiséget! Kezdje először a folyadék 3/4 részével, amit beleönt egy tiszta 
vödörbe, majd adja hozza a por teljes mennyiségét. Keverje össze ezt a vastagabb anyagot, míg teljesen 
csomómentes nem lesz, majd adja hozza a maradék folyadékot. Ez a leggyorsabb módja, hogy egy teljesen 
finom elegyet kapjunk. 

A Filler-t egy hagyományos hézagkitöltő-szerszámmal (glettvas) kell felhordani és szétteríteni. 

Hagyja egy éjszakán át kötni! A hőmérséklet 5°C felett legyen. A kötés gyorsításához fontosabb a párásságot 
szellőztetéssel megszüntetni, mint a hőmérsékletet emelni. 

A szerszámokat az anyag kikötése előtt el kell mosni langyos vízben. 

Termékleírás 

Alkalmazás: Glettvassal bedolgozni. 

Kinézet: „A” komponens: szürke vagy fehér poranyag 

„B” komponens: fehér folyadék. 

Eltarthatóság: 12 hónap 

Kiszerelés: „A” komponens, 12 kg (por) 

„B” komponens, 4 kg (folyadék) 

Kiadósság: Hajszál-repedezett beton begletteléséhez kb. 0,25 – 0,3 kg/m2 anyag kell, míg 2,5 mm 
vastag bevonathoz 4,5 kg/m2. 
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Egyéb információk 

Figyelmeztetés: Bőr és szem irritációt okoz. Ügyeljen a higiéniára, mikor a termékkel dolgozik. 
Mosson kezet és mosson el minden eszközt, amivel a termék érintkezett.  

Tárolás:  
• Száraz, hűvös helyen. 
• Az „A” komponenst nedvességtől óvni kell. 
• A „B” komponenst fagytól és sugárzó hőtől óvni kell. 
• Gyerekektől tartsa távol. 

Jótállás: Mivel minden projekt, felület más, a körülmények különbözőek lehetnek, ezért mindig végezzen 
próbát a helyszínen. A termék hatékony működéséért a felelősség a kivitelezőé. A gyártó/forgalmazó 
felelőssége a hibásnak bizonyult termék kicserélésben kimerül. 

Forgalmazó: Epo-trend Kft. 
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