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0450-TM 2008.04. 

Mőszaki adatlap 
Cikkszám: 0450 

Elastoschlämme 2K 
Kétkomponenső, rugalmas, repedésáthidaló vízszigetelı habarcs 
Német általános építés-felügyeleti vizsgálati bizonyítványával rendelkezik. 
A terméket a braunschweigi MPA-Intézet folyamatosan ellenırzi  
 

Felhasználási terület 

A Remmers Elastoschlämme 2K 
rugalmas habarcsot vízszigetelés-
ként, lehet alkalmazni kül- és 
beltérben, pl.: 
• építıelemek, tartályok, pincék 

vízszigetelése 
• szennyvíztisztító, csatorna, trá-

gyatároló vízszigetelése 
• kerámiaburkolatok alatti vízszige-

telés kül- és beltérben (erkély, te-
rasz, zuhanyzó és fürdı padló 
összefolyóval, uszodák) 

• betonfelületek, homlokzatok, 
lábazatok bevonataként, a fel-
freccsenı víz ellen karbonizációt 
csökkentı felületi védelemmel 

• pincefalaknál a felszálló nedves-
ség elleni vízszigeteléssel együtt  

• munkahézag fuga megerısítése 
Remmers Armierungsgewebe 
5/100 (cikksz. 3880) erısítıháló 
beágyazásával ill. Remmers 
Fugenband (cikksz. 4812/4813) 
fugaszalag beragasztásával 

• Remmers Entkopplungsmatte 
outdoor elválasztó paplan fekte-
tésekor a fúgák lezárására 

Tulajdonságok: 

Remmers Elastoschlämme 2K ru-
galmas, cementkötéső vízszigetelı 
habarcs, építmények repedésáthi-
daló vízszigetelésére kívül és belül: 
• gyorsan, könnyen feldolgozható 
• ásványi ezért környezetbarát 
• iszapolható, glettelhetı, szórható 
• feszültségmentesen és repedés-

mentesen köt 
• erıs tapadás a felülethez, víz-

nyomásálló 
• repedésáthidaló, fagy- és örege-

désálló 
• megfelel a német burkoló szövet-

ség irányelveinek, a kerámiabur-
kolatok alatti vízszigetelési elı-
írásoknak, kül- és beltéri uszoda 
létesítményeknél 

• nagy vegyszerállóságú, egészen 
a német szabványban foglaltak 
szerint erısen agresszív anya-
goknak ellenálló besorolású, a 
szulfát és trágyalé állósággal 
szemben. 

Alapfelület 

Finom pórusú beton és fal felületek, 
továbbá habarcsok P III és P II 
besorolással. Az alapnak, szilárd-
nak, tisztának és laza részektıl 
mentesnek, száraznak ill. 
mattnedvesnek kell lenni. Víztaszí-
tó részeket (pl. cementenyv, olaj, 
zsír, festékmaradék) el kell távolí-
tani. Fugákat, üregeket, fészkeket 
fel kell tölteni és a kiálló éleket le 
kell törni. A nagypórusú alapokat 
(pl. könnyőbeton) le kell zárni pl. 
Remmers Elastoschlämme 2K 
gletteléssel. 
A pórusos felületet alapozni kell 
Remmers Kiesol 1:1 arányú vizes 
oldatával. 
Az alapozónak jól be kell szívódni a 
felületbe, és légszáraznak kell len-
ni, mielıtt az elsı réteg vízszigete-
lést felhordjuk. 
A vízszigetelı rétegek között nem 
szabad Remmers Kiesol oldatott 
felszórni! 
 
 
 

Feldolgozás 

Remmers Elastoschlämme 2K 
30, ill. 15 kg-os összmennyiségő 
kiszerelésben szállítják (Száraz 
por és folyadék komponens). 
A porkeveréket állandó keverés 
mellet a folyadék komponenshez 
adagoljuk. Addig kell keverni, míg 
egy egyenletes kenhetı, glettelhetı 
masszát nem kapunk. Nem átned-
vesedet csomókat, nem tartalmaz-
hat a habarcs. A keverési idı: kb. 3 
perc. Szükség esetén kisebb meny-
nyiség is összekeverhetı, keverési 
arány 3,5 kg por + 1,2 kg folyadék. 
Keverıszárral ellátott fúrógép vagy 
kényszerkeverı használható. 
Az elsı réteget mindenképpen 
ecseteléssel kell bedörzsölni az 
alapba. A jobb kenhetıség elérésé-
re 0,8 literig lehet vizet adni 30 kg 
összekevert habarcshoz (0,4 literig 
15 kg-nál, 0,1 literig 4,7 kg-nál). 
Ezen felül nem szabad több vizet 
keverni az anyaghoz, és nem vál-
toztatható meg a keverési arány. A 
következı felkent vagy glettelt ré-
tegeknél a habarcsot már nem 
szabad hígítani vízzel. 

Termékjellemzık 
Por komponens „P” hidraulikus kötıanyagok meghatáro-

zott ásványi adalékok, egyéb adalék 
anyagok 

Rázósúly kb. 1,5 kg/l 
Szemcseméret  
Folyadék komponens „Z” alkáliálló, rugalmas diszperzió 
pH-érték/szilárdanyag tartalom ≥ 7/ kb. 51 tömeg % 
Keverési arány: 1 súlyrész por + 0,34 súlyrész folya-

dék 
Konzisztencia: Iszapolható, ecsetelhetı, szórható és 

glettelhetı 
Feldolgozási idı: + 200C-on kb. 60 perc 
Levegı és objektum hımérséklet 
felhordáskor: 

+ 50C - +250C 

Felhordási eszközök: Meszelı, korongecset, glettvas 
Felhordott rétegszám: min. 2 
Terhelhetı +200C-on 2 nap múlva mechanikusan terhelhe-

tı / járható / burkolható,  
7 nap múlva vízzel is terhelhetı 

Repedésáthidalás: Kb. 1 mm (2 mm-es rétegnél) 
Vízzáróság: 1,5 bar mellett is vízzáró 
Lapleemelı szilárdság: kb. 1,5 N/mm2 
Tapadás kerámiaburkolattal: kb. 1,0-1,5 N/mm2 Remmers 

Flexkleber ragasztóval 
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A vízszigetelés kivitelezése: 
Vízterhelési besorolások: 
Min. vastagság (mm)/ anyagszük-
séglet (kg/m2) 
Talajnedvesség       >2 / > 3,5 
Nem torlódó víz, 
szivárgó víz            >2 / > 3,5 
Víztároló 
< 5 m vízszintig     >2,5 / > 4,5 
Felületi vízszigetelés: 
Az alapfelület megfelelı elıkészí-
tése után következhet a Remmers 
Elastoschlämme 2K felhordása, 
csak ecseteléssel erısen bedör-
zsölve, teljes felületi zárással 
(anyagszükséglet kb.2,0 kg/m2). A 
második réteg (esetenként egy 
harmadik) felhordható körülmé-
nyektıl függıen ecseteléssel vagy 
gletteléssel. A másodig réteg csak 
akkor hordható fel, ha már az elsı 
réteg nem sérül meg a felhordástól 
(+ 20 0C-nál legkorábban kb. 6 óra 
múlva) vagy másnap. Feszültség- 
és repedésmentes réteg elkészíté-
se érdekében, egy rétegben nem 
lehet 3,5 kg/m2-nél több anyagot 
felhordani. 
Maximális rétegvastagság 4 mm 
lehet a Remmers 
Elastoschlämme 2K-val. 
Fugaszigetelés: 
Sarok és csatlakozó fugákat (üzemi 
zuhanyzó, erkély, terasz és uszo-
da) Remmers SP sorozat fugaszi-
getelı szalaggal (cikksz. 5004-
5010) lehet kialakítani. A Remmers 
SP- 120/70 szalagot a friss 
Remmers Elastoschlämme 2K elsı 
rétegbe ágyazzuk. 
Csıátvezetéseknél és összefolyók-
nál az SP padló és falmandzsettát 
kell használni. 

Tudnivalók 

A Remmers Elastoschlämme 2K-t 
nem lehet +5 0C alatti és 25 0C 
feletti felülethımérséklető alapra 
felhordani, nem lehet kenni fagyott, 
vagy magas hımérséklető felületre 
és erıs szélben. 
Az összekevert anyagot a feldolgo-
zási idın belül (60 perc) fel kell 
használni és a kikeményedett 
anyagot vízzel és más anyaggal 
nem szabad újból felkeverni. 
Az elkészült vízszigetelı réteget 2 
napig, a gyors kiszáradástól, nap-
sugárzástól, széltıl, fagytól és esı-
tıl védeni kell. 
Normál hımérsékleti és idıjárási 
körülmények között 2-3 nap múlva 
vízzel terhelhetı a felület. 
Tartályoknál a várakozási idı, en-
nek a duplája. 

A vízszigetelést mindig a víz felıli 
támadási oldalára kell felhordani 
(pozitív oldali vízterhelés). 
A vízszigetelı réteg védelme: 
A Remmers Elastoschlämme 2K 
vízszigetelı réteget védeni kell a 
sérülésektıl (mőködési biztonság). 
A közvetlen használat (járhatóság) 
érdekében szigetelésre védıréte-
get kell felhordani 
(padlóburkolat a vízszigetelı réteg-
gel összeragasztva, vakolat vagy 
védıesztrich). 
A vízszigetelés vegyszerállóságá-
nak növelése érdekében a szigete-
lı réteget (további burkolat nélkül) 
Remmers Kiesollal kezeljük (pl. 
trágyatárolónál). 
Kerámiaburkolat ragasztása: 
A Remmers Elastoschlämme 2K-t 
alternatív vízszigetelésként alkal-
mazzák kerámiaburkolatok alatt, ez 
védi az alatta lévı épületszerkeze-
tet az átnedvesedéstıl (pl. zuhany-
zó/fürdı padlóösszefolyóval, te-
rasz, erkély, uszoda). 
Megakadályozható teherelosztó 
esztricheknél a víz felhalmozódása 
és a fagykárosodás, mivel a vízszi-
getelı réteg közvetlen a burkolat 
alatt van. 
A burkolás elkezdhetı, amikor a 
Remmers Elastoschlämme 2K jár-
ható (hımérséklettıl függıen 24-48 
óra). 
A Remmers Elastoschlämme 2K 
vízszigetelı rétegre C2-es besoro-
lású rugalmas ragasztóhabarcsot 
kell használni: 
• Remmers Flexkleber/Remmers 

Flexkleber schnell 
• Remmers Fließbettkleber/ 

Remmers Marmorkleber 
Remmers Elastoschlämme 2K víz-
szigetelı réteg, megfelelı burkolat-
tal, ivóvíz tartályoknál is alkalmaz-
ható. 
Erkély és terasz összefolyó gallér-
ját, az elsı friss vízszigetelı réte-
gébe ágyazzuk és erısítıhálót, 
Armierungsgewebe 2,5/ 100 friss a 
frissben bedolgozzuk. 

Munkaeszközök és tisztításuk 

Beba BO, egyebek közt keverıgép, 
glettvas, ecset, meszelı. 
Friss állapotban vízzel lehet kimos-
ni. 

Kiszerelés, anyagszükséglet, 
tárolás 

Kiszerelés: 
Kétkomponenső csomagolásban 
30 kg, ill. 15 kg-os egységben („P” 
porkomponens és a „Z” folyadék 
komponens) 

Anyagszükséglet:  
1,5 kg/m² Remmers 
Elastoschlämme 2K mm-enként 
Tárolás: 
„P” por: raklapon, szárazon, ned-
vességtıl védve min. 1 év. 
„Z” folyadék: zárt göngyölegben 
hidegen, de fagymentesen min 1 
év. 

Biztonság, környezetvédelem, 
hulladékkezelés és ártalmatlaní-
tás 

A szállítás, tárolás és felhasználás 
biztonságára, valamint a hulladék-
kezelésre és ártalmatlanításra, 
környezetvédelemre vonatkozóan 
további információkat az éppen 
érvényes biztonsági adatlapban 
talál. 
Szórásos felhordásnál személyi 
védıfelszerelés szükséges. Lég-
zésvédı álarc P2-es részecskesző-
rıvel (lásd. Dräger cég utasítása) 
Megfelelı védıkesztyő lásd bizton-
ságtechnikai adatlap. 
Zárt munkaruha használata szük-
séges. 

A fenti adatokat gyártónk a fejlesztések és az alkalmazás-
technika legújabb vívmányai alapján állította össze. 
Mivel az alkalmazás és feldolgozás illetékességi körünkön 
kívül esik, a gyártót az adatlap tartalmára nézve semmilyen 
felelısség nem terheli. Az adatlapon nem szereplı vagy 
attól eltérı adatok esetén az anyacég írásos jóváhagyása 
szükséges. 
Általános üzleti feltételeink mindenkor érvényesek. 
Jelen mőszaki adatlap megjelenésével érvényüket vesztik a 
korábbi kiadások.  

 

 
 

 

 


