MAGYAR PERLIT KFT
ÁLTALÁNOS ÉPÍTŐIPARI PERLIT
MILYEN EZ A PERLITCSALÁD?
 Alapanyaga természetes eredetű
vulkanikus kőzet
 A gyártási folyamat során káros
anyagokkal nem kezelt,
 Fenti tulajdonságának köszönhetően
teljes mértékben KÖRNYEZETBARÁT!
 Kiváló hőszigetelési tulajdonsággal bír.
EZEN TULAJDONÁGAINAK KÖSZÖNHETŐEN
FELHASZNÁLHATÓ:
 Falazó habarcsban a hő hidak elkerülése
végett,
 Vakolatban és betonban a hőszigetelés
javítására.

MIÉRT ELŐNYÖS A FELHASZNÁLÁSA?
Azért, mert:
 A gyártási technológia miatt olcsóbb,
 Szemcseméret eloszlásának köszönhetően
felhasználható betonba és vakolatba egyaránt,
 A termék minősége rendszeresen ellenőrzött,
 Nem tűzveszélyes
 Minőségét korlátlan ideig megőrzi.
FŐBB MŰSZAKI PARAMÉTEREK:
 Halmazsűrűsége: 50-130 g/l
 Szerves anyag tartalma: 0%
 pH tartománya: 6,5-7,1
 Szemcseméret: P 1 0-3 mm, P 2 0-1, 5 mm
 Hővezetési tényezője: 0,049-0,05 W (mk)
 Kiszerelés: 100 literes UV álló PE zsák

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT:
Ajánlott receptura 100 liter perlit BETONHOZ: P 1 Ø=0-3 mm
Nyitott zsákba 15-20 l vizet kell adagolni vödörrel vagy tömlővel addig, amíg a perlit kásás nem lesz. Állni hagyjuk
30-60 percet. Ezután hagyományos (100 literes) beton vagy kényszerkeverőbe 15-20 l vizet és 17-21 kg cementet
teszünk. 2-3 perc alatt csomómentesre keverjük. A zsákban már megnedvesített perlitet a keverőbe adagoljuk, és
2-3 percig keverjük.
Figyelem! Tilos a keverékbe homokot vagy kavicsot adagolni! A perlit beton nem biztosít járófelületet, csak a fent
leírt célokat szolgálja. Járófelület kialakításához kb. 4-5 cm simított beton felvitele szükséges a perlit betonra, a
parketta vagy mozaiklap burkolat alá.
Javasoljuk- miután az alkalmazási lehetőségek széleskörűek- a beépítés előtt az adott feladatra építéstervezői
szakvélemény kikérését.
A perlit beton felhordása előtt az aljzatot előnedvesíteni és gúzolni kell. A perlit betont 10-25 cm vastagságban
javasoljuk felhordani hőtechnikai méretezés alapján. Kiadósság: ~0, 6 m2/ zsák 10 cm vastagságban.
Ajánlott receptura 100 liter perlit VAKOLATHOZ, HABARCSHOZ: P 2 Ø= 0-1, 5 mm
Nyitott zsákba 15-20 l vizet kell adagolni vödörrel vagy tömlővel addig, amíg a perlit kásás nem lesz. Állni hagyjuk
30-60 percig. Ezután hagyományos (100 literes) beton vagy kényszerkeverőbe 15-20 l vizet, 10-15 kg mészpépet és
17-21 kg cementet teszünk. 2-3 perc alatt csomómentesre keverjük. A zsákban már megnedvesített perlitet a
keverőbe adagoljuk és 2-3 percig keverjük.
Figyelem! Tilos a keverékbe homokot adagolni! A perlit vakolat felhordása előtt a falfelületet nedves cementpéppel gúzolni kell. A perlit vakolatot 2-5 cm vastagságban javasoljuk felhordani.
Kiadósság: 3 cm vastagságban ~ 2,0 m2/zsák, 3 cm vastagság felett két rétegben kell felhordani!
Amennyiben kérdése merül fel, kérjük, keresse alkalmazás- technikusunkat a
06/30-526-7783-es telefonszámon!
Óvjuk együtt környezetünket!

info@magyarperlit.hu
www.magyarperlit.hu

Székhely: 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 25-26.
Üzem: 8132 Lepsény, hrsz.: 0124/6

