
Természetes kövek finom őrleményének felhasználásával készült, 
gyárilag előkevert cementkötésű anyag, melyet a felhasználás 
helyszínén vízzel kell összekeverni. 

Alkalmazások:
Műkőből készült lépcsők, járdák sírkövek, ablakpárkányok, 
kerítés- és kémény fedkövek első csiszolás utáni felületének 
javítására, tömítésére használjuk. Kizárólag a műkő felületekhez 
kapcsolódva  kontakt formában, vékony rétegben dolgozzuk fel.

Kiemelt alkalmazások:
• CaSTone műkő felületek tömítése, javítása

CASTONE TOP
MŰKŐ FELÜLETI TÖMÍTŐ 

Cikkszám: K00452255 fehér, K00452265 szürke

Tulajdonságok: 
• CaSTone műkővel színazonos
• finomszemcsés
• 5 kg-os csomagolás

Elônyök:
• dekoratív
• tartós
• könnyen feldolgozható
• kül- és beltérben alkalmazható



MŰSZAKI ADATOK:
nyomószilárdság: >40 N/mm2

hajlítószilárdság: >7 N/mm2

rétegvastagság: 0-2 mm

anyagszükséglet: kb. 1 kg/m2

max. szemcseméret: 0,25 mm

bekeverés: (keverővíz) kb. 1,5 l/zsák

keverési idő: 3-5 perc

bedolgozási idő: 1 óra

műveleti idő: 10-30 perc

bedolgozási 
hőmérséklet:

Anyag, levegő és alapfelület hőmérséklet +5˚C 
és +25˚C között, huzatmentes, árnyékos helyen.

járható: kb. 1 nap múlva 

terhelhető: kb. 1 hét múlva (+23°C és 50% relatív páratartalom esetén)

csomagolás: 5 kg-os tasakban

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

kötőanyag: cement

cikkszám: K00452255 fehér, K00452265 szürke

szabvány: MSZ EN 13813

EINECS: 266-046-4

FELDOLGOZÁS:
Követelmények az alapfelülettel szemben, a CaSTone Top 
felhordását megelőző műveletek: Az alapfelület legyen megfelelő 
szilárdságú, száraz, tiszta, por- olaj- és szennyeződésmentes. Anyag, 
levegő és alapfelület hőmérséklet +5˚C és +25˚C között, huzatmentes, 
árnyékos helyen.

Feldolgozás: Közvetlen a felhasználás előtt az anyagot a hozzáadott 
vízzel kézi keverőgéppel képlékeny állagúra keverjük.
A 60-as koronggal megcsiszolt műkő felületét portalanítjuk, benedve-
sítjük és teljes egészében áthúzzuk műkő javító habarccsal, majd 2-3 óra 
múlva 80-as koronggal ismét megcsiszoljuk

FIGYELMEZTETÉS:
A pontos anyagszükséglet meghatározása érdekében javasoljuk minta-
felület elkészítését! Az alacsony hőmérséklet, illetve a magas páratar-
talom meghosszabbítja a kiszáradáshoz szükséges időt. A műkő tömítőt 
kötésidő alatt fagy nem érheti! 
 
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK:
A biztonsági információk a termék biztonsági adatlapján megtalálhatók.

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK:
CaSTone

KAPCSOLÓDÓ KIADVÁNYAINK:
Részletesebb információt a termékről a www.cemix.hu oldalon 
vagy műszaki kiadványainkban talál.

8210 Veszprém, Házgyári út 9. Pf. 1723,
e-mail: vevoszolgalat@cemix.hu, www.cemix.hu

Tel.: 06 88 590 500


