
 

CESAL CONTACT PLUS 
Tapadóhíd, nem nedvszívó felületekre 

Műszaki adatlap 008 

 

 

• sima felületen, oszlopokon, mennyezeteken javítja a tapadást 

• csökkenti és kiegyenlíti a felületek nedvszívó képességét 

• ellenáll a lúgos környezetnek 

• könnyen bedolgozható 

• gyorsan szárad 

• ökotermék 

• professzionális használatra 

 
1. Termékismertető: 

    A termék műgyanta bázisú diszperziós alapozó, mely speciális adalékanyagokat és 

szerves kötőanyagokat tartalmaz, valamint az alapfelületi érdesség növelésének érdekében 

kvarcszemcsét.  A kezelt felületek elkülöníthetősége érdekében a termék fehér és színezett 

változatban is gyártásra kerül. 

 

 
2. Műszaki jellemzők: 

 

Műszaki engedély száma: 002-04/1252-2014 

 

Jellemzők 

 

M.E. Referencia 

értékek 
Vizsgálati 

módszer  

Megjelenés  Tixotróp, egynemű 

folyadék 
Vizuális ellenőrzés 

Száradási idő, 20
0
C-on, D 

típus, max. 
perc 30 SR EN ISO 

3678:1999 
Sűrűség 23

0
C-on, min. g/cm

3 1,35 ± 0,05 SR EN ISO       

2811:2002    
Nem illóanyag tartalom 105

0
C-

on, 2 óra 
% 65 ± 0,05 SR EN ISO 

3251:2003 
Tapadószilárdáság min. N/mm

2 0,5 NE 001-96 

Tűzvédelmi besorolás  F  SR EN 13501-

1:2002 
 

Megfelelőségi nyilatkozat: 008/2015.01.20 

 
3. Alkalmazási terület: 

 

Az Ana Betonkontakt egy tapadóhíd típusú alapozó, mely sima, kevésbé nedvszívó, porozitás 

nélküli felületek kellősítésére alkalmas, beltérben. Az alacsony nedvszívó képességgel rendelkező 

betonfelületek, készbeton elemek, oszlopok és födémek illetve a gépi alapvakolat, mész-cement és 

gipszes vakolat, habtégla, gipszkarton, extrudált polisztirol lap, OSB szerkezet közötti tapadóhíd 

kialakítására ajánlott. 

 

4. Felhordás 

Az alapozandó felület legyen kellően érlelt, száraz, tiszta, por és szennyeződésmentes.  

Az alapozót ecsettel, hengerrel, szórással hordjuk fel a felületre. 

 

Bedolgozási hőmérséklet: 5-25 
0
C 

Száradási idő: 23 
0
C-on maximum 20 perc  

Kiadósság: 150-200 g/m
2
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5. KISZERELÉS ÉS SZÁLLÍTÁS 

 

10, 25 kg-os polietilén vödörben, vagy egyéb csomagolásban, a szállító és a megrendelő közötti 

megegyezés alapján. Szállítása fedett gépjárművekkel történik.  

                   

 

6. TÁROLÁS, KÜLÖNLEGES ELŐÍRÁSOK 

 

Száraz, szellős, direkt napsugárzástól és időjárási viszontagságoktól védett helyen, 5-25
0
C közötti 

hőmérsékleten tárolható. Nem gyúlékony. Ökológiai termék.  

Fagytól óvni kell! 

 

7.  SZAVATOSSÁGI IDŐ  
A gyártástól számított 24 hónap, zárt csomagolásban és száraz helyiségben tárolva 

 
8. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK: 

Környezetvédelem: A Contact Plus nem szennyezi a környezetet, nem tartalmaz veszélyes 

anyagokat vagy hulladékokat, az emberi egészségre és a környezetre ártalmatlan.  

Munkabiztonság: Lenyelni tilos! Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell 

fordulni.  

A termék véletlen lenyelése esetén azonnal forduljon orvoshoz, és mutassa meg a termék 

csomagolását. Pontos adatok a Biztonsági adatlapon találhatóak. 

A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S-mondatok: 

 

S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet. 

S 7/47 – Az edényzet légmentesen lezárva 5-25 °C hőmérsékletet nem meghaladó helyen tárolható. 

S 24/25 A bőrrel való érintkezés kerülendő, kerülni kell a szembejutást. 

 

 

MEGJEGYZÉS: 

A gyártó a jelen műszaki adatlapban bemutatott jellemzőket csak a hígításra és felvitelre vonatkozó 

használati utasítások betartása esetén tudja garantálni. 

 

 

Bővebb információért, társaságunk szakemberei állnak rendelkezésükre. 

 

 


