
Terméskôragasztó, fehér – NKw
Technikai adatlap

Gyárilag elôkevert, fehérszínû, ragasztó natur és termés-
kô ragasztásához.

Felhasználási terület
u

– Bel- és kültéri munkálatokhoz, padlófűtéshez is alkalmas. 
– SAKRET AA alternatív szigetelőre történő felhasználásra enge-

délyezett
– Ágyazóhabarcs metszett, elszíneződésre hajlamos, méretkalib-

rált terméskő lerakásához (solnhoffeni-terméskő, márványlap, 
carrarai, ...stb.).

 Tulajdonságok
u

– hidraulikus kötésű
– vízálló, fagyálló, öregedésálló
– jól kenhető, alakítható

 Felület-elôkészítés
u

Az alapfelület legyen: szilárd, terhelhető és repedésmentes.
– Távolítsuk el a kisebb szilárdságú felületet és/vagy elkülönülő 

rétegeket (pl. szennyeződés, por, zsír, olaj, festékmaradványok 
és hasonlók)

– A túlzottan sűrű és/vagy sima alapfelületeket, cementiszapot és 
a nem terhelhető felületi rétegeket el kell távolítani, ill. fel kell 
érdesíteni (pl. Blastrac- eljárás)

– Terméskőanyagok injektáló ágyazatban történő lerakásakor az 
alapfelületi réteg nedvesség-tartalma cementkötésű alaprétegek 
esetén nem haladhatja meg a max. 2 CM tömeg%-ot, anhidrites 
(kalciumszulfát) réteg esetén a max. 0,5 CM tömeg% -ot, míg 
gipszkötésű vakolatok esetében a maximálisan 1 CM tömeg% 
-os értéket

– SAKRET UG univerzális alapozóval végzett előzetes bevonást 
javaslunk

– Az anhidrites, azaz kalciumszulfátos alaprétegeket SAKRET A&H 
anhidritre és fára kifejlesztett alapozóval kell lealapozni

– Kétség esetén próbafelületet kell kialakítani.

 Feldolgozás
u

– A SAKRET NKw fehér terméskőragasztóhoz tiszta edényben 
adjunk hozzá hideg vezetékes vizet és keverjük össze csomó-
mentesen, homogén módon.

– Ajánlatos percenként 600 fordulatos, csigás vagy kettős kev-
erőtárcsás keverő berendezést használni

– Kb. 3 perces pihentetési idő elteltével kissé keverjük fel újra, 
majd használjuk fel.

– A felhordás a DIN 18157 szabvány 1. része szerint történjen.
– Csak annyi habarcsot vigyünk fel, amennyi töltelékanyagként kb. 

20 percen belül a friss habarcságyba bedolgozható.
– A tágulási hézagokat habarccsal áthidalni nem szabad.

 Anyagszükséglet
u

Sima alapfelületen:
– 3-as szerszámfogazás esetén: kb. 1,5 kg/m2

– 6-os szerszámfogazás esetén: kb. 2,9 kg/m2

– 8-as szerszámfogazás esetén: kb. 3,8 kg/m2

– 10-es szerszámfogazás esetén: kb. 4,5 kg/m2

 Anyagösszetétel
u

–A SAKRET NKw fehér terméskőragasztó DIN 18156 M szerinti SAKRET NKw fehér terméskőragasztó DIN 18156 M szerinti SAKRET NKw
injektáló, DIN 1164 szerinti cementes alapanyaggal, válogatott 
töltő- és adalékanyagokkal, valamint a feldolgozhatóságot meg-
könnyítő kiegészítő anyagokkal gyártott ágyazathabarcs.

 Mûszaki adatok
u

Injektáló ágyazathabarcs, DIN 18 156-M

Rétegvastagság: 10 mm alatt

Keverővíz: 1 kg-hoz
5 kg-hoz
25 kg-hoz

kb. 0,25 liter
kb. 1,25 liter
kb. 6,25 liter

Felhasználási idő: kb. 1,5 óra

Pihentetési idő: kb. 3 perc

Feldolgozási hőmérséklet: (T) 5 oC<T<25 oC

Ragasztási nyitott idő: kb. 20 perc

Terhelhetőség: kb. 24 óra elteltével

Fugázható: kb. 12 óra

Teljesen terhelhető: kb. 14 nap elteltével

 Kiszerelés
u

– 25 kg-os papírzsákokban

 Tárolás
u

– Felhasználható időjárási behatásoktól védve 12 hónapig.
– EURO raklapon, hűvös, száraz helyen
– a megkezdett csomagokat azonnal le kell zárni

 Fontos tudnivalók 
u

– A műszaki adatok 20oC hőmérsékletre és 50% levegő relatív 
nedvességtartalomra vonatkoznak.

– Az ennél alacsonyabb hőmérsékletek növelik, míg a magasabb 
hőmérsékletek csökkentik a megadott értékeket. 

– A kötés alatt lévő SAKRET NKw fehér terméskőragasztót a köz-SAKRET NKw fehér terméskőragasztót a köz-SAKRET NKw
vetlen napsugárzástól, erős huzattól, fagytól, záporesőtől vala-
mint a túl magas hőmérsékletektől (> 25oC) óvni kell. 

– Szokatlanul erős nedvszívó képességű, újszerű vagy külön-
leges alaprétegek ill. ágyazó anyagok esetén próbafelületeket 
kell kialakítani és a gyártó feldolgozásra vonatkozó mindenkori  
útmutatásait szem előtt kell tartani. 

– Az edényeket, szerszámokat, stb. vízzel azonnal le kell tisztítani. 
Megkötött állapotban a tisztítás csak mechanikus úton lehetséges.

– Cementet tartalmaz
– Nedvesség hatására lúgos kémhatás alakul ki
– A szemet és bőrt óvni kell!
– Amennyiben szemünk vagy bőrünk mégis érintkezésbe kerül-

ne a habarccsal, úgy mossuk le azonnal bő vízzel, ha szüksé-
ges, forduljunk orvoshoz

Kérjük, a kivitelezés során felmerülô kérdéseivel for-
duljon szakembereinkhez!

A jelen technikai adatlap a termékeink feldolgozásához ad ismereteket. Az 
anyag felhasználása során figyelembe kell venni az MSZ és a DIN szabvá-
nyokat, valamint az érvényben lévô építészeti és mûszaki elôírásokat. A sza-
vatosság a leszállított áru minôségére vonatkozik. Ajánlásaink, anyagigény 
javaslataink kísérleteken és tapasztalatokon alapulnak, de nem mentesítik a 
felhasználót az anyag elôzetes kipróbálása alól. A korábban kiadott techni-
kai adatlapok a frissítést követôen érvényüket vesztik.     
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