
A Kontakt B Plus kvarcszemcsés alapozó felhasználásra kész, 
műanyagdiszperziós kötőanyagú, kvarcszemcsét tartalmazó 
felületelőkészítő alapozó.

Előnyök:
•  érdesíti a felületet
• sima felületen javítja a tapadást

FONTOS TUDNIVALÓK:
Az anyagot kötésidő alatt fagy nem érheti.
Közvetlen napsugárzásnak kitett felületre ne hordjuk fel!

Alkalmazási terület:
A Kontakt B Plus kvarcszemcsés alapozó új és régi lakóépületek, 
középületek, ipari objektumok sima betonfalazatainak, beton-
födémeinek alapvakolás előtti kellősítő anyaga beltérben. 
Különösen ajánlott sima felületű monolit betonszerkezeteknél 
és készbeton elemeknél. Biztosítja a megfelelő tapadóerőt a 
falazóelemek és az alapvakolat között. Kézi- és gépi alapvakolatok 
felhordásának felületelőkészítésére is alkalmas. Alkalmazásával 
a falfelület egyenletesen nedvszívó lesz. Használhatjuk lapra lap 
burkolás felületelőkészítő anyagaként is. 

KONTAKT B PLUS
KVARCSZEMCSÉS ALAPOZÓ

Cikkszám: K00854607, K00854625

Tulajdonságok:
•  kvarcszemcsés
• pigmentált

 Kiemelt alkalmazások: 
•  sima monolit- és készbetonfelületek kellősítése
• lapra lap burkolás felületelőkészítése
• falak és alapvakolat közötti tapadóerő biztosítása



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

Tel.: 06 88 590 500

MŰSZAKI ADATOK:
max. szemcseméret: 1,2 mm

bekeverés: (keverővíz) higítás nélkül

keverési idő: 3-5 perc

bedolgozási idő: 30 perc

műveleti idő: folyamatos

bedolgozási 
hőmérséklet:

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

száradás: 1 nap

csomagolás: 7 kg-os és 25 kg-os műanyag vödörben

tárolás: 12 hónapig, száraz, fedett helyen, bontatlan,
eredeti csomagolásban.

kötőanyag: műanyag diszperzió 

cikkszám: K00854607 - Kontakt B Plus 7 kg,
K00854625 - Kontakt B Plus 25 kg

FELDOLGOZÁS:
Követelmények az alapfelülettel szemben,  
az alapozást megelőző műveletek: Az alapozandó 
felület legyen megfelelő szilárdságú, száraz, tiszta, por- és 
szennyeződésmentes. A laza, málló felületeket el kell távolítani 
és a falfelületek nagyobb réseit, hornyait vakolóhabarccsal ki kell 
kenni alapozás előtt. Ha a betonfelületek tisztítása magasnyomású 
készülékkel történik, legalább 24 óra száradási időt kell biztosítani 
az alapozás előtt.
Feldolgozás: A Kontakt B Plus kvarcszemcsés alapozót 
korongecsettel vagy teddyhengerrel hordjuk fel a felületre.  
Anyagszükséglet: kb. 0,25 kg/m2

Szerszámok: korongecset, teddyhenger
Tisztítás: A szerszámok az alapozó megkötése előtt 
vízzel tisztíthatók.

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK:
Az időtálló burkolatok kivitelezéséhez az alapfelülethez,
ragasztáshoz és réskitöltéshez is minőségi anyagok
használata szükséges.  

AJÁNLOTT TERMÉKEK:
Alapvakolatok: Premium, MP 501 I, MP Leicht I, 
ThermoWand, Premium Poren, MP 701 G

KAPCSOLÓDÓ KIADVÁNYAINK:
Részletesebb információt, segítséget a ragasztók, szilikonok 
és egyéb termékek kiválasztásához a www.cemix.hu oldalon 
vagy műszaki kiadványainkban talál.

*a bekeveréstől számítva, **a felhordástól számítva

KONTAKT B PLUS BEDOLGOZÁSI IDŐTERVE:

3-5 perc

Anyagkeverés
Műveleti idő: folyamatos

30 perc
Száradás**: 1 nap

Várakozás a felület
előkészítése után

Bedolgozhatósági idő* 

védelem: kb. 2 nap


