
Alkalmazási hőmérséklet gyártó által megadva (+)5°C – (+)25°C

Tapadószilárdság ásványgyapoton (28 napos szilárdság) 

Szárazanyagtartalom (105°C-on) gyártó által megadva 99,9% (> min 99%)

Hamutartalom (450°C-on) gyártó által megadva 98,15% (> min 99%)

Nedvesítő képesség MSZ EN 1347:1999 95%

Tapadószilárdság betonfelületen   (28 napos szilárdság) MSZ EN 13494:2003 >0,42 N/mm
2
 (> min 0,25 N/mm

2
)

 ~ 6,25 - 7 liter/zsák

Kiadósság ágyazóanyagként 

Tulajdonságok Vizsgálati módszer

25kg (±1%)/zsák

Termékjellemző

gyártó által megadvaKiszerelés

7 - 9 kg/m² 

MŰSZAKI ADATLAP

Termék megnevezése:
THERMOMASTER ROCK - ásványgyapot homlokzati hőszigetelőlap ragasztó 

és üvegszövet ágyazó anyag 

MASTERPLAST Kft. 8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/a                                                              

www.masterplastgroup.com
Forgalmazza:

Mérete, kiszerelése:

THERMOMASTER ROCK

25kg/zsák

Kőzetgyapot hőszigetelőlapok ragasztására és üvegszövet háló beágyazására 

alkalmas cementbázisú ragasztó, minden szilárd, tiszta, kerámia, beton vagy 

vakolattal ellátott felületre.

Ásványi alapú, műanyag diszperziós cementtartalmú szárazhabarcs

Fedett száraz helyen, nedvességtől és párától védetten, raklapon. A tárolási szabályok betartása mellett, bontatlan zsákban, a gyártást követően 1 évig 

felhasználható.

Jótállás, szavatosság, garancia:

Tárolásának, raktározásának szabályai:

Rendeltetése és 

felhasználási területe:

Anyaga:

Keverővíz mennyiség

Kiadósság ragasztóként

Kötési idő kezdete (20C-on)

gyártó által megadva

MSZ EN 196-3:1996

MSZ EN 13494:2003 >0,14 N/mm
2
 (> min 0,10 N/mm

2
)

gyártó által megadva 3,5 - 6 kg/m² 

6 óra

gyártó által megadva

Ezen műszaki adatlap érvényes a Masterplast Kft. által eladott termékekre, a nyilatkozat módosításáig, illetve visszavonásáig. Mivel a műszaki 

adatlap tartalma módosulhat, ezért a tervező/végfelhasználó kötelessége meggyőződni arról, hogy  a legfrisebb kiadású műszaki adatlap álljon 

rendelkezésére (*kiadás dátumát lásd alul). A műszaki adatlap mindenkori aktuális változata a www.masterplastgroup.com honlapon elérhető. A korábban 

kiadott műszaki adatlapok a frissítést követően érvényüket vesztik!

Törvényi előírásoknak és a forgalmazó szállítási feltételeinek megfelelően - a vonatkozó műszaki előírásokban foglaltak betartása és a vásárlást igazoló 

számla bemutatása esetén.

Ezen műszaki adatlap a termékre vonatkozó és pillanatnyilag rendelkezésre álló adatok, információk, valamint általános ismeretek birtokában került 

összeállításra. Az adatlapban foglaltak tartalma folyamatos ellenőrzés alatt áll, indokolt esetben frissítésre, új ismeretek birtokában kiegészítésre kerül. A 

termék a megadott műszaki tulajdonságokkal rendelkezik, de mivel összes végfelhasználási lehetősége előre nem ismert, minden esetben a tervező 

és/vagy végfelhasználó felelőssége meggyőződni a termék adott szerkezetben, adott módon történő alkalmazhatóságáról.

Lehetséges veszélyek, megelőző előírások:

 A termékre vonatkozó Biztonsági adatlapban foglaltak szerint: BA_Thermomaster.Rock-20160205_HU 

A-117/2011 számú ÉME; A-224/2015 számú NMÉ

MA_Thermomaster.ROCK-20160205_HU *Kiadás dátuma: 2016. 02. 05.

Vonatkozó előírások, specifikációk:


