
 

Haftmörtel  

20 Kg

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Haftmörtel ist ein temperaturbelastbarer Universalmörtel für den klassischen 

und modernen Ofenbau. Durch seine sorgfältige Komposition und sein 

hydraulisch-keramisches Bindungssystem erreicht der Haftmörtel über alle 

Temperaturbereiche eine optimale Festigkeit und eine angenehm rasche 

Abbindung.  

Der Haftmörtel ist für alle gängigen mineralischen Ofenbaumaterialien wie 

Keramik, Gußschamotte, Stein und Hafnerschamotte geeignet. 

Eigenschaften 

Der Haftmörtel lässt sich problemlos von 2 - 50 mm Schichtstärke verarbeiten. Ein 

Verklammern ist nur mehr bei statischer Belastung oder bei großen berlegern 

notwendig. Mit dem Haftmörtel lassen sich auch Kuppeln und Simse schnell und 

rationell fertigen. Die Verarbeitungszeit kann gegebenenfalls mit dem  Verzögerer 

S40 verlängert werden. 

Verarbeitung 

Technische Daten beachten. Sauberes Gefäß und sauberes Wasser verwenden.  

Die zu verarbeiteten Materialien und Untergründe müssen trocken bis feucht und 

staubfrei sein. Vornässen ist nur bei sehr stark saugenden Materialien notwendig. 

Restnässe vom Naßschneiden stellt kein Problem dar, der Schneidfilm sollte aber 

abgewischt werden. 

Jeweils nur die gewünschte Menge Wasser in der Maurerpfanne unter Zugabe von 

Haftmörtel gut durcharbeiten, bis eine plastische Masse entsteht. Größere Mengen 

in einem sauberen Kübel mit einem Rührwerk durcharbeiten. 

Zuerst dünne Kontaktschichten herstellen und auf der anderen Klebestelle den 

Haftmörtel dachgiebelartig auftragen,um eine möglichst gasdichte Fuge zu 

erzeugen. Den Mörtel innerhalb von 15 - 20 Minuten verarbeiten. 

Angehärteten Mörtel nicht nochmals aufrühren, sondern entsorgen. Warmes 

Wasser fördert die Abbindung. 

Werkzeug nach Gebrauch sofort mit Wasser reinigen. 

Gefahrenhinweise / Sicherheitshinweise / sonstige Gefahren 

H 315, H 317, H 318, H: 335 

P101, P102, P261+P304+P340, P280, P305+P351+P310, P302+P352, P501 

sonstige Gefahren: keine 

Technische Daten 

Körnung: 0 - 2 mm 

Temperatureinsatzbereich: < 1100 °C 

Bindung: hydraulisch / keramisch 

Wasserbedarf: 22 – 26 % 

Verarbeitungstemperatur: > + 5 °C 

Verbrauch: ca. 1,4 kg / m² / mm 

Verarbeitungszeit: 15 – 25 Minuten 

Abbindebeginn: ca. 15 Minuten 

Lagerdauer: kühl und trocken 12 Monate 

Hergestellt in Österreich

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

A Haftmörtel egy hőálló, korszerű, gyorskötésű, szálerősített, 

univerzális ragasztóhabarcs klasszikus és modern kályha és 

kandallóépítéshez.  Alkalmazható kályhacsempék panelezéséhez 

(egymáshoz ragasztásához), kályhacsempe javításra, samott lapok 

ragasztására lapjuknál vagy élüknél (pl. kályha vagy kandallóburkolat 

építés), kályha és kandalló hálórögzítő alapvakolataként, stb. 

Gondosan összeállított összetételével és hidraulikus-keramikus 

kötésrendszerének köszönhetően nagyfokú szilárdságot és 

kényelmesen gyors kötést ér el a teljes hőmérsékleti tartományban. 

A ragasztóhabarcs minden szokásos ásványi kályha és kandallóépítő 

anyaggal használható, például kerámia, hőálló beton, kő és kályhás 

samott. 

Jellemzők: 

A Haftmörtel 2-50 mm rétegvastagságban vihető fel. 

Kapcsozni csak rendkívül nagy statikus terhelés, vagy nagyméretű 

áthidalók esetén szükséges.  

A ragasztóhabarcs segítségével gyorsan és hatékonyan előállíthatók a 

kupolák és boltívek. A feldolgozási idő opcionálisan megnyújtható az S40 

kötéskésleltetővel. 

Feldolgozás: 

Olvassa át a technikai adatokat! 

Használjon tiszta edényt és tiszta vizet. 

A ragasztandó anyagok és alapfelületek legyenek szárazak vagy enyhén 

nedvesek, és pormentesek. Előnedvesítés csak nagyon nedvszívó 

anyagok esetén szükséges. A vizes vágásból származó felületi nedvesség 

nem jelent problémát. Ragasztás vagy hálózás előtt minden ragasztandó 

felületet alaposan portalanítson enyhén nedves, tiszta szivaccsal.  

Töltse a kellő mennyiségű vizet egy tiszta kőműves serpenyőbe, adja 

hozzá a Haftmörtelt, majd alaposan dolgozza össze, amíg egy plasztikus 

masszát nem kap. Nagyobb mennyiséget vödörben, gépi keverővel is 

előállíthat 

Először mindkét ragasztandó felületre hordjon fel egy vékony kontakt 

réteget, alaposan a pórusokba dolgozva, majd a gáztömör fuga 

eléréséhez vigyen fel egy nagyobb mennyiséget az egyik kontaktfelületre. 

Erősen nyomja össze a két felületet. A bekevert mennyiséget 15-20 

percen belül használja el. Ha a Haftmörtel a teljes bedolgozás előtt elkezd 

meghúzni, a bekevert tételt már ne használja tovább – ki kell azt dobni.  

Meleg keverővíz használata felgyorsítja a kötést. 

Használat után haladéktalanul tisztítsa meg a szerszámokat tiszta vízzel. 

Figyelmeztetések / óvintézkedések / egyéb veszélyek: 

Figyelmeztetések:  

H315: Bőrirritáló hatású. H317: Allergiás bőrreakciót válthat ki. H318: Súlyos szemkárosodást 

okoz. H335: Légúti irritációt okozhat. 

Óvintézkedések: 

P101: Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. P102: 

Gyermekektől elzárva tartandó. P261+P304+P340 Kerülje a por / füst / gáz / köd / gőzök / 

permet belélegzését. BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és 

olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. P280 

Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P305+P351+P310 SZEMBE 

KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI 

KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. 

P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel. P501 A tartalmat / 

csomagolást a nemzeti előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. 

egyéb veszélyek: nincs  

Szavatosság: 

A termék első használata előtt javasoljuk az alkalmazási kísérleteket. 

Ajánlásaink a kísérletezésen és a gyakorlati tapasztalatokon alapulnak, de csak általános 

jellegűek, mivel nincs információnk a konkrét feladat jellegéről, az időjárási viszonyokról és 

felhasznált anyagokról. Továbbfejlesztések miatt változtatások a műszaki tartalomban, valamint 

színeltérések előfordulhatnak. 

Technikai adatok: 

Szemcseméret: 0 - 2 mm 

Alkalmazási hőmérséklet: < 1100 °C 

Kötés: hidraulikus / keramikus 

Vízstükséglet: 22 – 26 % 

Bedolgozási hőmérséklet: > + 5 °C 

Anyagszükséglet: kb. 1,4 kg / m² / mm 

Bedolgozási idő: 15 – 25 perc 

Kezdeti kötés: kb. 15 perc 

Teljes kötés: 24-48 óra 

Tárolás: hűvös, száraz helyen 12 hónap 

Eredeti Osztrák termék.  Forgalmazó: HTTP Bt. – www.kályhásbolt.hu 


