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TERMÉK ADATLAP 
ADEPLAST® NISIP 
0-1,0 MM-ES ÉPÍTÉSI HOMOK 

 

TERMÉKLEÍRÁS Építési homok vakoló habarcs, esztrich és falazó habarcs készítéséhez. Cement 

és/vagy mész hozzáadása szükséges.  

Használata nem ajánlott fa, műanyag, fém és gipszkarton felületekre. 

  

TERMÉKELŐNYÖK 

• Állandó, ellenőrzött szemcseméret 

• Agyagmentes    

• Mosott, válogatott 

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK 

Típusszám: 0-1,0 mm homok 

Alapanyag: Ásványi összetevők 

Szemcseméret: 0 – 1 mm 

Levegő/alapfelület hőmérséklete feldolgozás közben:  +5°C és +30°C között   

Anyagfelhasználás:   

  Anyag típusa Száraz homok mennyisége Cement mennyisége (kg) 

          0,1-1,0 mm (kg) 

 Falazó habarcs 25 5 

 Vakoló habarcs 25 5 

 Habarcs simító vakolathoz 25 6 

 Aljzatkiegyenlítő esztrich 25 7 

Csomagolás:  Nedvességálló papírzsák  

Kiszerelés:  25 kg    

Tárolás/eltarthatóság:  A csomagoláson szereplő gyártási időtől számítva 12 hónapig az  

  1907/2006/EK és a GR 932/2004 irányelvek szerint +20°C-on és 65%  

  relatív páratartalom melletti tárolás esetén. Fa raklapokon, száraz  

  helyen tárolandó.  

A műszaki adatok és az anyagszükséglet a szabvány körülményekre vonatkozóan lettek meghatározva. A feldolgozás körülményeitől  

függően előfordulhatnak eltérések.  

ALKALMAZÁSI UTASÍTÁS 

  ALAPFELÜLET MINŐSÉGE 

  Az építési homok és a cement keverési aránya a felhasználás módjától függ:  

Anyag típusa Száraz homok mennyisége 

0,1-1,0 mm (kg) 

Cement mennyisége 

(kg) 

Falazó habarcs 25 5 

Vakoló habarcs 25 5 

Habarcs simító vakolathoz 25 6 

Aljzatkiegyenlítő esztrich 25 7 
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FONTOS MEGJEGYZÉSEK 

 

• Megfelelő intézkedéseket kell tenni a felület gyors kiszáradással, rossz 

időjárási körülményekkel vagy faggyal szembeni védelmére.  

• Feldolgozás közben a kezelt felület ne legyen kitéve közvetlen napfénynek. 

+25°C feletti hőmérsékleten történő feldolgozás esetén a felületet elő kell 

nedvesíteni a repedések elkerülése érdekében.   

• Tartsa be a biztonsági adatlapban található utasításokat. 

• Jelen termék adatlap minden korábbi változat helyébe lép. A termék 

adatlapban szereplő információk a termékkel kapcsolatban eddig szerzett 

tapasztalataink alapján készültek. Jelen termék adatlap nem mentesíti a 

termék felhasználóját annak eldöntése és tesztekkel történő kiértékelése 

alól, hogy a termék megfelel-e az adott felhasználási módnak és célnak. Az 

ADEPLAST termékeket, valamint azok alapanyagait folyamatosan 

ellenőrizzük laboratóriumainkban az állandó minőség érdekében. 

Tanácsadó szolgálatunk elérhető a termék alkalmazásával kapcsolatos 

kérdések esetén. Kövesse a biztonsági adatlapban szereplő információkat.  

 

 

           

      

      

      

      

            

      

      

      

 

Sika Hungária Kft. 

2051 Biatorbágy, Rozália park 5-7. 

Tel.: +36 1 371-2020 

Fax: +36 1 371 -2022 

info@hu.sika.com          

www.sika.hu 
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