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IPANEX FLÄCHENDICHT WF 
Gyorsan kötő habarcs vízszivárgás tömítésére 

 
Termékleírás: 
Az Ipanex Flächendicht WF egy gyári keverésű, 
vízálló, azonnal kötő cementhabarcs a DIN 
18557 szabvány szerint gyártva. 
Alkalmazási területek: 
Az Ipanex Flächendicht WF alkalmas 
felületszivárgások és vízbetörések gyors 
tömítésére. Alkalmazható falazott- és 
betonszerkezeteken. 
Felhasználás módja (jellege) 
Az Ipanex Flächendicht WF víz hatására 
megduzzad (öntömítő hatás), és extrém erősen 
hozzáköt az ásványi felületekhez. Azonnal és 
végleg betömíti a vízbetöréseket, és nem 
viselkedik agresszívan a betonnal szemben 
(klórmentes). 
Technikai adatok: 
Alap   cement 
Szín:   szürke 
Látszólagos sűrűség: 1,55 kg/dm^3 
Kötés kezdete:  azonnal a vízzel való érintkezés 
után 
Kötés vége:  kb. 40 mp után 
Kiszerelés:  15kg-os vödör 
Tárolható: megfelelő tárolás mellett 6 
hónapig  
Tárolás: 
Bontatlan, eredeti csomagolásban, száraz 
helyen, a WHG §19-nak megfelelően +5 fok fölött 
tárolandó. 
Felhasználási utasítás: 
A felületnek szilárdnak és tapadásmentes (anti-
adhesive) részektől mentesnek kell lennie. 
Kerülni kell a tömítendő felületek bármilyen 
elmozdulását. 
Kezelés: 
Beázás és szivárgás esetén 
Oszlassa el a száraz Ipanex Flächendicht WF-et 
alaposan a felületen a tenyerével (gumikesztyű 
használata kötelező). Szükség esetén ismételje 
meg a műveletet 
 

Vízbetörés esetén 
Keverjen Ipanex Flächendicht WF-ből 25% tiszta 
víz hozzáadásával homogén, összefüggő, kissé 
képlékeny habarcsot. A gyors kötési idő csak kis 
mennyiség kikeverését engedi. Vízbetörés 
esetén a már merev habarcsot kézzel nyomja a 
mélyedésbe, és tartsa nyomva 1-2 percig (kivéve 
a végleges kötés esetén). Langyos víz 
alkalmazása esetén a kötési idő gyorsabb lehet, 
ami különösen alacsony hőmérséklet esetén 
lehet előnyös. A felület és az alapanyag 
hőmérséklete nem lehet +5 °C-nál alacsonyabb. 
 
Speciális tulajdonságok: 
Az Ipanex Flächendicht WF egy szilárd 
tömítőanyag. Utólagos konstrukció-függő 
törések, kötések, deformációk vagy mozgások 
szivárgáshoz vezethetnek. Az anyag és a 
környezet hőmérséklete nem haladhatja meg a 
30 °C-ot. Nincs szükség speciális utókezelésre. 
 
Tisztítás és hulladékkezelés 
Tisztítsa a munkaeszközöket tiszta vízzel. A 
szállítási csomagolást, visszamaradó anyagot és 
a keverék tárolóit a hivatalos szabályok szerint 
kell kezelni. Hulladékkezelési kód megszilárdult 
állapotban: LAGA-no. 314 09 EWC-no. 17 01 01 
Munkavédelem: 
Munka közben viseljen védőruhát, 
védőszemüveget és védőkesztyűt! Felhasználás 
közben ne dohányozzon, igyon vagy egyen! 
Kerülje a nagy porképződést! Bőrrel való 
érintkezés vagy szembe kerülés esetén azonnal 
öblítse le/ki tiszta vízzel legalább 15 percig! 
Ajánlott készenlétben tartani egy steril 
mosópalackot az alapos öblítés céljából. Utána 
azonnal forduljon szemészhez. Kérjük, vegye 
figyelembe a biztonsági előírásokat és a szakmai 
kamarák cementtel bevont anyagokról szóló 
szabványait. 05/03 Verzió. 

 
Írásban és szóban adott alkalmazástechnikai tanácsaink célja az Ön munkájának segítése, ezek azonban nem kötelező érvényűek. A 
termékleírásokkal nem vállalunk felelősséget az esetleges károkért. Ha ennek ellenére felmerül a felelősség kérdése, az kizárólag a 
leszállított és felhasznált áru értékére korlátozódhat. A jelen adatlap a termékre vonatkozó minden korábbi műszaki adatot 
érvénytelenné tesz. Munkatársaink által adott és az adatlap kereteit meghaladó információk csak írásbeli megerősítéssel érvényesek. 
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