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IPA KIÖNTŐHABARCS VGM 
Hamar terhelhető, cementkötésű ásványi kiöntőhabarcs 
 
 

Termékleírás 
Az IPA kiöntőhabarcs a DIN 18557 szerinti 
szárazhabarcs, mely cementből DIN 1164, 
homokból és adalékanyagokból áll.  
 
Felhasználási terület 
IPA VGM aknagyűrűk alatti üregek ill. gépalapok 
kiöntésére szolgál. 
 
Hatás /tulajdonságok 
IPA VGM   

• Tisztán ásványi alapú 

• Egy komponensű 
 
IPA VGM  

• Gyorsan szilárdul, ezért hamar terhelhető 

•  Ásványi alapokra jól tapad  

• vizet nem ereszti át DIN 1045 szerint 

• zsugorodás mentes 
  

Műszaki adatok  
Anyagbázis                  cement 
Szín                              beton szürke 
Szemcseméret             < 3 mm 
Hígítás tiszta vízzel 
Keverési arány 16,0 tömeg % 
Feldolgozási idő  < 15 perc 23ºC 
Anyagszükséglet kb, 1,9kg szárazvakolat / 
1 l friss vakolat 
 
Friss habarcs jellemzői 
Nyers űrűség 2,2 g/cm³ 
 
Száraz habarcs jellemzői  
Nyomószilárdság DIN EN 196-1 
 
0,5 óra után 14,0 N/mm² 
1,0 óra után    21,2 N/ mm² 
3,0 óra után    23,2 N/ mm² 
1,0 nap után    24,2 N/ mm² 
7,0 nap után    38,8 N/ mm² 
28  nap után                 50,4 N/ mm² 
 
 
Kiszerelés:   
25 kg PE betétes papírzsák 
 
Tárolás : 
Bontatlan eredeti csomagolásban száraz helyen. 
A tárolási hőmérséklet  +5ºC és  +30ºC között 
legyen. 
 
Eltarthatóság:  
Szakszerű tárolás esetén 6 hónap 

http://www.aquaregia.hu/
mailto:service@aquaregia.hu


  
  

8000 Székesfehérvár 
Verebélyi köz 2. 

tel.:+36-30-757-19-18 
tel.:+36-30-95-77-396 

web: www.aquaregia.hu 
e-mail: service@aquaregia.hu 

  

IPA KIÖNTŐHABARCS VGM 
Hamar terhelhető, cementkötésű ásványi kiöntőhabarcs 

 
Terület előkészítése: 
Az aljzatnak szilárdnak és kötést zavaró 
anyagoktól mentesnek kell lenni. Távtartókat, 
szintbeállítást az IPANEX tömítő habarccsal 
tudunk készíteni, ill. nyílásokat réseket 
eltömíteni. 
 
Eldolgozás: 
IPA VGM-et 16,0 tömeg% tiszta vízzel lassú 
járású keverőművel legalább 4 percig 
egyenletesen elkeverjük. Egy önthető habarcs 
konzisztenciát kell kikeverni (25 kg IPA kiöntő 
habarcs VGM, 3,6 -4 liter vízzel). 
A keverést feltétlenül a munkaterületen 
végezzük! 
A megkevert habarcsot a kiöntendő üregbe 
öntjük és tömörítjük. A megkevert habarcs 
eldolgozási ideje max. 15 perc (hőmérséklettől 
függően). 
Megdermedt habarcsot már nem szabad vízzel 
felkeverni és használni! 
A munkavégzés során és utána a környezet 
hőmérséklete 24 órán keresztül nem süllyedhet 
+5 ºC alá. Egyebekben a cementkötésű építési 
anyagok eldolgozási szabályai érvényesek. 
 
Különleges tudnivalók 
A hígító folyadék mennyiségének csekély 
változtatása befolyásolja (gyorsítja, ill. lassítja) a 
kötési folyamatot. 

Tisztítás, ártalmatlanítás: 
  
A szerszámokat, edényeket tiszta vízzel tisztítsuk 
meg. 
Maradék megkevert anyagot tilos a csatornába 
önteni! 
Ártalmatlanítási kulcsok kikeményedett 
állapotban: 
LAGA-Nr. 314 09 
EWC-Nr. 17 01 01 
 
 
Munkavédelem: 
Munkavégzés közben viseljen védőruházatot, 
védőszemüveget és védőkesztyűt. Kerüljük az 
erős porképződést (cementpor)! Eldolgozás 
közben nem szabad dohányozni, inni és enni. 
Bőrrel való érintkezéskor és szembefröccsenés 
esetén azonnal és legalább 15 percen keresztül 
végezzünk tiszta vizes öblítést. Javasolt 
szemöblítő flakonban steril oldatot készenlétben 
tartani, hogy a szemet alaposan ki tudjuk mosni. 
Utána forduljunk azonnal szemorvoshoz. Kérjük, 
vegye figyelembe a biztonsági adatlapok 
tudnivalóit és a szakmai szövetségeknek a 
cementkötésű anyagokkal való eljárásról szóló 
rendelkezéseit.  
Kelt 2004. 01. 

 
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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