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Közepes vastagságú fehér, gyorskötő ragasztóhabarcs 
trassztartalmú fehér ragasztóhabarcs természetes kő és kerámia burkolólapokhoz 
ragasztóréteg vastagság: 5 - 15 mm 
padlófűtéshez használhatjuk 
 
 
gräfix 342 S:  Gyári, száraz halmazállapotú, igen rugalmas, fehércement alapú ragasztó 

habarcs, legfeljebb 0,8 mm nagyságú mészkőhomok és legfinomabbra őrölt 
trasszliszt hozzáadásával készül. Igen feldolgozóbarát és kivalló kötést 
biztosító ragasztóanyag.  

 
Felhasználási terület:  Gräfix 342 S közepes vastagságú ragasztóhabarcs nagyméretű  

burkolólapokhoz, durva felületű hátlapokhoz ajánlott. Felhasználható eltérő 
vastagságú terméskő és kerámia lapok burkolására külső- és belsőtérbe, 
nedves helységekbe. Különösen ajánlott nagyon világos színű és áttetsző 
terméskő lapokhoz.  
Megjegyzés: folyékony anhydrit alapanyagú esztrich esetében feltétlenül 
használjunk Rabolin 190 esztrich mélyalapozót. 

  
Feldolgozás:   Egy zsák gräfix 342 S tartalmát kb. 6,5 liter víz hozzáadásával, elektromos 

keverőszárral csomómentesre összedolgozzuk. Ebből kb. 17,5 liter 
ragasztóhabarcsot kapunk. Felhasználás előtt, kb. 5 percnyi állás után újból 
jól átkeverjük. Vizes helységekben, teraszokon, balkonokon ügyelni kell arra, 
hogy a burkolat alatt lévő habarcs hiánytalanul, az egész felületen 
összefüggően, üregek nélkül kerüljön a burkolandó felületre. Alkalmazzunk 
a floating-buttering eljárást, a burkoló lap háttuljára hordjunk fel egy vékony 
kontaktréteget. A habarcs vastagsága 5-15 mm lehet. 

 
• Megjegyzés: más gyártó termékével nem keverhető össze.  
• Nyitott feldolgozási idő: 10 perc. 
• Bedolgozási idő: 30 percen belül. 
• Fugázható: kb. 6 óra múlva. 
• Felhasználására alkalmas hőmérséklet: 5 - 25 C° felülethőmérséklet. 

 
Kiszerelés:   • nedvességtől védett 25 kg-os papírzsákokban  
    • 1,05  tonna raklapon 42 db zsák csomagolva és fóliázva 
 
Technikai adatok:  • anyagszükséglet: 1 m² felületre, 10 mm vtg. ragasztóhabarcshoz 14 kg 
    • nyomószilárdság: S1 
 

25 kg száraz anyagból 6,5 liter víz hozzáadásával kb. 17,5 liter nedves 
állapotú ragasztóhabarcsot kapunk   
 
1 tonna száraz anyagból kb. 700 liter nedves állapotú ragasztóhabarcsot 
kapunk   
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