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BZ          
Gyorsankötő cement. 
 
 
Minden építkezési szerelőmunkára alkalmas, extra gyorsankötő cement. 

 

MŰSZAKI ADATOK 

Nyomószilárdság:  min. 20 N/mm2 
Feldolgozhatóság.  kb. 2 perc 
Keverékvíz:   0,18 l / 1 kg 
Szemcse:   finom cement 
Alkalmazási hőmérséklet:  +5°C felett, +30°C -ig 
 

TULAJDONSÁGOK 

Ezen cement magasfokú szilárdságot ér el rövid idő alatt. 
Terhelhető már pár perc elteltével az alkalmazása után. 
 

FELHASZNÁLÁS 

A gyorsankötő cement egy ideális megoldás a minden 
építkezési szerelő munkálatoknál beltéren és kültéren 
egyaránt, pl. a fogatok, horgonyzatok, horgonyvasak, csövek, 
garázskapuk, kapuvasak, acélszerkezetek, elektromos 
szerelvények, korlátok, géplábak erősítésénél és sok más 
felhasználáshoz.   
Az anyag közvetlen alkalmazása a színesfém-ötvözetekre, 
(pl. a horgany, ólom, rész, alumínium ötvözeteire) nem 
ajánlott.     
 

ÖSSZETÉTEL ÉS MINŐSÉG 

Az anyag minősége rendszeresen van ellenőrizve                 
a vonatkozó szabványokban előírtak szerint. 

Cement, mészhidrát, homok. 

FELDOLGOZÁS 

A BZ gyártmányt legjobban egy gumiedényben lehet 
megkeverni a kellő, az EN 1008 szabványnak megfelelő, víz 
mennyiségével. Az kezelt alapot meg kell nedvesíteni és       
a keveréket azonnal alkalmazni ill. begyömöszölni                 
a rögzítendő szerkezet nyílásába. A tiplit, ill. más horgony-
szerkezetet azonnal a helyére kell illeszteni. Csak annyi 
mennyiségű cementet kell megkeverni, amennyi pár percen 
belül alkalmazhatóo. Az alap és környezet +5°C alatti és 
30°C feletti hőmérsékleténél az anyagot alkalmazni tilos. 
A frissen kezelt épitkezési szerkezetet fagytól, esőtől, 
huzattól, közvetlen napsütéstől, gyors kiszáradástól                 
ill. az időjárásnak más kedvezőtlen befolyásaitól óvni kell. 
 

RAKTÁROZÁS ÉS CSOMAGOLÁS 

Száraz helyen, EURO raklapon. Raktározható 9 hónapig        
a csomagoláson írt gyártási dátumtól számítva. Szállítási 
csomagolás: 1kg, 5kg, 10kg -os (PE betétes) papírzsák. 

MUNKAVÉDELEM ÉS ELSŐSEGÉLY  

Ezen gyártmány cementet  és polimereket tartalmaz.            
A nedvesség hatására lúgos a reakciója. Ingerli a bőrt és       
a szemet. A bőrt érintve szenzibilizációs veszélyt képez.       
A porát ne lélegezze be. A bőrrel és szemmel való 
érintkezését ki kell küszöbölni. Megfelelő védőruhát, kesztyűt, 
szükség esetén védőszemüveget ill. arcmaszkot kell viselni. 
A személyi védőeszközöket használható állapotban kell 
tartani és a megsérülteket azonnal ki kell cserélni. A munka 
végzésénél ne étkezzen, ne igyon, ne dohányozzon.              
A munkaszünet előtt és a munka bevégzése után a kezeit 
mossa le szappannal, utána a bőrét regeneráló krémmel 
kezelje. Figyelembe kell venni a gyármány Biztonsági 
lapjában írt utasításokat.                                         .                                                 
Az anyaggal való szennyezés esetén az érintett ruhát vegye 
le, a bőrét bő vízzel és szappannal mossa le. Szemérintés 
esetén 10-15 percig bő vízzel mossa ki, véleltlen lenyeléskor 
öblítse ki a száját és igyon kb. fél liter vizet. Komolyabb 
egészségsértésnél mindig orvosi kezelés szükséges és az 
orvosnak a Műszaki lapot és a Biztonsági lapot kell 
bemutatni. Gyermektől elválasztottan kell tartani. 
 

MEGJEGYZÉS 

Az idézett tájékoztatás sok vizsgálatból és gyakorlati 
felhasználásból eredő tapasztalaton alapul. A műszaki 
adatok az alapfeltételeknél (20°C hőfok, 60% légnedv.) 
érvényesek. Ezek azonban az építkezésen eltérőek lehetnek 
és ezért a tényleges helyzetet kel figyelembe venni az 
anyagok tulajdonságainak és időtényezők befolyásolása 
miatt. Az ajánlások és specifikációk nem mindig foglalhatják 
magába a felhasználás helyén keletkezhető minden 
lehetőséget. Azért ajánlatos - az eltérő körülményeknél -  
elvégezni saját próbát, illetve igénybe venni a műszaki-
tanácsadási segítségünket.  
A gyártó fenntartja jogát a műszaki kutatás eredményeiből 
eredő változtatásokra.  
Az új műszaki adatlap kiadásával a korábbi adatlapok 

kiadványai hatályukat vesztik. 

 

 

 

A Műszaki adatlap kiadója:  
quick – mix k.s.  
Vinohradská 82  
618 00 Brno, CZ  
Tel.: +420 515 500 819  
Fax: +420 548 216 657  
www.quick-mix.cz  
Info@quick-mix.cz 

Gyártmány: 
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