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Ásványi kiöntőhabarcs, cementkötésű,  
40-90 mm kiöntési magasság 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Jellemzés 

Alkalmazási terület  olyan építményrészek, mint pl. a gépi berendezések, rögzítőcsapok, 
darupálya-sínek, hídcsapágyak, beépített acél szerkezeti részek, támasz-
kihagyások alá- és kiöntésére. 

 beton építményrészek nyílásainak alá- és kiöntésére 

 megfelel az EN 1504-9 szabvány 3.2 módszernek 

 

Tulajdonságok  fagy- és olvasztósó álló 

 folyadékzáró 

 konstans homogenitás 

 kiváló folyóképesség 

 nagyon jó bedolgozhatóság 

 megfelel az EN 1504-3 szabvány szerinti R4 osztály követelményeinek 

 

Műszaki adatok 

 
 
 

Jellemző 
Szabvány/vizsgálati 
előírás 

Érték/egység Megjegyzés 

 Frisshabarcs-sűrűség EN 1015-6 2,3 kg/dm³  
 legnagyobb adalékszemcse  6 mm  
 Tapadószilárdság (28 napos)  > 2,0 Mpa  
 Nyomószilárdság (28 napos) EN 1504-3  R 4 osztály 
 Húzó-hajlítószilárdság  

(28 napos) 

TP BE-PCC 10 MPa  

 Statikus E-modulus  

(28 napos) 

EN 1504-3  ≥ 20 GPa 

 
A jellemzők megadásánál átlagos értékekről van szó. Termékeinkben természetes 
nyersanyagokat alkalmazunk, ezért az egyes szállítmányok valódi értéke csekély 
mértékben eltérhet, anélkül, hogy ezzel a termék alkalmasságát befolyásolná. 

 
Aljzat 

Követelmények Az aljzattal szemben támasztott követelmények: 

A beton alapfelület teherbíró legyen, nem tartalmazhat leválasztó hatású és 
más szennyeződéseket valamint korróziót okozó alkotórészeket (pl. kloridokat). 
A nem megfelelő szilárdságú, laza, málló részeket el kell távolítani. 
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Az aljzat legyen nedves a 2001-10 Helyreállítási irányelvnek megfelelően. 

A szabadon álló betonacél felületek az aljzat előkészítése után az EN ISO 
8501-1 szerinti Sa 2 1/2 tisztasági fokkal rendelkezzenek. 

 

Átlagos tapadó-húzószilárdság 1,5 N/mm² 

Legkisebb egyedi tapadó-húzószilárdsági érték 1,0 N/mm² 

 

Előkészületek Az aljzat előkészítését megfelelő mechanikai eljárással, pl. sörétszórással 
vagy szemcseszórással vagy nagynyomású vízsugárral (> 800 bar) kell 
végezni. A pórusokat és mélyedéseket megfelelően meg kell nyitni. 

 

A kitört részek széleit 45 º-ban le kell sarkítani. 

 

Kivitelezés 

Kivitelezési hőmérséklet Feldolgozási hőmérséklet alsó határa: +5 °C 

Feldolgozási hőmérséklet felső határa: +30 °C 

Feldolgozhatósági idő A kiöntést közvetlenül a keverés után el kell végezni 

Keverési arány 25 kg anyag a leírás szerint / 2,875 - 3,125 l víz = 1,0: 0,115 - 0,125 tömegrész 

Keverési eljárás A vizet bele kell tölteni a kényszerkeverőbe és megfelelő arányban hozzá kell 
adni a StoCrete TV 308-at. Kényszerkeverőben (max. 400 fordulat/perc) kb. 2 
percig kell keverni. 

 

Anyagszükséglet Felhasználás módja kb. anyagszükséglet 

1 liter méretű üregbe 2,1 kg 
Az anyagszükséglet függ többek között a felhordás módjától, az aljzat állapotától 
és a konzisztenciától. A megadott felhasználási értékek csak tájékoztató jellegűek. 
Az anyagszükséglet pontos értékét építményenként egyedileg kell, illetve lehet 
meghatározni. 

Rétegfelépítés 1. Az alapfelület előkészítése   

2. Kiöntés StoCrete TV 308 anyaggal 

Kiöntési magasság StoCrete TV 308: 40 - 90 mm. 

Nagyobb rétegvastagság több rétegben történő felhordással lehetséges. 

Kivitelezés Szivattyúztahtó és géppel bedolgozható 

 

1. Az aljzat előkészítése megfelelő mechanikus eljárással történik. 

 

A szabadon álló betonacélok felületetét rozsdátlanítani kell EN ISO12944-4 
szerint, Sa 2 1/2 tisztasági fokig az EN ISO 8501-1 szerint. A rozsdátlanított 
betonacélnak por- és zsírmentesnek kell lennie.  
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2. Korrózióvédelem  

Közvetlenül a betonacél EN ISO 12944 4 szerint elvégzett rozsdátlanítása után 
fel kell hordani a StoCrete TK-t, 2 rétegben.  

A betonacélokat ecsettel maradéktalanul és egyenletesen kell bevonni. 

 

A két munkamenet közötti várakozási idő: 4,5 óra 

A korrózióvédő anyagnak a betonacélon annyira meg kell kötnie, hogy a 
2.rétegben ne oldódhasson le az acélról.  

 

1. réteg: StoCrete TK szürke, anyagszükséglet egyszeri felhordáshoz kb. 130 
g/fm,  Ø 18 mm-ig.  

2. réteg: StoCrete TK világosszürke, anyagszükséglet egyszeri felhordáshoz kb. 
140 g/fm, Ø 18 mm-ig.  

vagy  

1. réteg: StoCrete TK szürke, anyagszükséglet egyszeri felhordáshoz kb. 150 
g/fm,  Ø 18 mm fölött.  

2. réteg: StoCrete TK világosszürke, anyagszükséglet egyszeri felhordáshoz kb. 
160 g/fm, Ø 18 mm fölött.  

 

A korrózióvédelem nem szükséges, ha a betontakarás kellően vastag és sűrű! 

 

3. Újraprofilozás/Kiöntés 

A betonaljzatot a termékek felhordása előtt megfelelően elő kell nedvesíteni 
(először kb. 24 órával korábban). 

A betonaljzatnak felhordás idejére azonban olyan száraznak kell lennie, hogy 
már csak mattnedvesnek tűnjön. 

Amennyiben zsaluzat szükséges, biztosítani kell a megfelelő stabilitást. A zsalut 
a kiöntés előtt be kell nedvesíteni vagy megfelelő leválasztószerrel kell kezelni, a 
vízelvonás megakadályozására. Ez a későbbi kizsaluzást is lényegesen 
megkönnyíti.   

A kiöntést az egyik oldalról vagy sarokból kiindulva kell elvégezni. Ügyelni kell 
rá, hogy a kiöntés megszakítás nélkül homogén legyen.  

Nagy felületek kiöntésénél a kiöntőhabarcsot a felület középére kell bevinni 
(tölcsér vagy tömlő segítségével).  

Gépi feldolgozás lőtthabarcsként, csigapumpa segítségével; pl. WM-Variojet, 
PFT N2V-vel vagy hasonlóval.  

A felület további megmunkálása esetén, pl. az ezt követő bevonatkészítéssel, a 
kiöntőhabarcs kötési tulajdonságainak javítására bevitel után StoQuarz 0,3-08 
homokkal le kell szórni.  

A StoCrete TV 308 felvitele utáni első órákban kerülni kell az erős vibrációt a 
környéken.  

 

Anyagszükséglet StoCrete TV 308: kb. 2,3 kg/1 liter méretű üreg (bekevert 
anyag)  
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4. Utókezelés  

Utókezelési eljárás:  

a) letakarás fóliával vagy ponyvával  

b) permetezés vízzel   

c) vegyszeres utókezelés  

 

Normál körülmények esetén legalább 3 napos utókezelési időtartamra van 
szükség. A megfelelő DIN 1045-3: 2001-07 szabványt, a Cementépítési 
tanácsadó B8-as ismertetőjét ("Fiatal beton védelme és utókezelése" (4.2014) 
és a ZTV-ING (2014/12) előírásait értelemszerűen be kell tartani.   

 

Tudnivaló:  

Vegyszeres utókezelést csak akkor szabad végezni, ha az utána következő 
munkálatok összeférnek vele.  

A habarcsfelület egyenletes színének biztosítása eljárástechnikai okokból nem 
lehetséges.  

A fóliának nem szabad érintkeznie a habarccsal.  

A betonfelületnek a habarcs felvitele előtti előnedvesítése az utókezelés fontos 
részét képezi annak érdekében, hogy az alapfelület vízzel telített legyen és ne 
szívja el a habarcsból a bekevert vizet. 

A munkaeszközök tisztítása Használat után vízzel azonnal meg kell tisztítani. A megkötött anyag csak 
mechanikai eljárással távolítható el. 

Megjegyzések, javaslatok, 
speciális tudnivalók, 
egyebek 

Az általános felhasználási tudnivalók a www.sto.hu oldalon, valamint az aktuális 
„Műszaki adatlapok”-ban találhatóak. 

 
Szállítás 

Csomagolás zsák 

 Cikkszám Megnevezés Kiszerelés 

 00456-001 StoCrete TV 308 25 kg zsák 

Raktározás 

Raktározási körülmények Száraz helyen kell tárolni. 

Raktározási idő A bontatlan eredeti csomagolásban a legjobb minőség garantálható a lejárati 
időig. A gyártási tételszám első számjegye az év utolsó számjegye. A második 
és a harmadik számjegy a naptári hetet jelzi. 

Példa: 1450013223 - legkésőbb a 2021. év 45. naptári hét vége. 

Lásd a termék csomagolását 
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Jelölés 

Termékcsoport Kiöntőhabarcs 

GIS-KÓD ZP1 

Biztonság A hatályos EK-rendelet értelmében a termék jelölésköteles. Első vásárláskor 
EK-biztonsági adatlapot adunk. 

Kérjük, tartsa be a termék kezelésével, tárolásával és ártalmatlanításával 
kapcsolatos tájékoztatást. 

 
Különleges tudnivalók 

 A jelen műszaki adatlapban szereplő információk, illetve adatok a szokásos 
felhasználási cél, illetve az arra való alkalmasság biztosítását szolgálják meglévő 
tapasztalataink és ismereteink alapján. Nem mentesítik azokban a felhasználót 
az alkalmasság és a felhasználás saját felelősségre történő vizsgálata alól. 
A jelen műszaki adatlapban nem megnevezett felhasználás csak egyeztetés 
alapján megengedett. Jóváhagyás hiányában a felhasználás saját felelősségre 
történik. Ez a szabály különösen vonatkozik a más termékekkel történő együttes 
alkalmazásra. 
Új műszaki adatlap kiadása esetén minden addigi műszaki adatlap érvényét 
veszti. A mindenkori aktuális dokumentum megtalálható az interneten. 

 
 
 

 
Sto Építőanyag Kft. 
H - 2330 Dunaharaszti  
Jedlik Ányos u. 17. 
 
Tel.: +36 24 510 210 
Fax: +36 24 510 216 
E-mail: info.hu@sto.com 
Weblap: www.sto.hu
 


