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Mőszaki Lap 1535 
 

Baumit PlanoFix 
Vékonyágyazatú falazóhabarcs  

 
 
 
 
 

A termék: 
 

Gyárilag elıkevert, száraz vékonyágyazatú falazóhabarcs. 

Összetétel: 
 

Mészhidrát, cement, homok, adalékszerek. 
 

Tulajdonságok: 
 

MSZ EN 998-2:2003 szabvány szerinti M 5 T minıségő falazóhabarcs. 
 

Felhasználás: 
 

Teherhordó, vázkitöltı- és válaszfalak építéséhez, nagyszilárdságú falak 
építéséhez. Csak nútféderes pórusbeton falazó- és válaszfalelemhez 
használható. 
 
 

Mőszaki adatok: 
 

Maximális szemnagyság: 
Szín: 
Nyomószilárdság (28 napos): 
Húzó-, hajlítószilárdság (28 napos): 
Hıvezetési tényezı: 
Fugavastagság: 
Keverıvíz szükséglet: 
Anyagszükséglet:  
Kiadósság: 
Szárazanyag-sőrőség: 
 

1 mm 
szürke 
nagyobb, mint 5,0 N/mm2

 

nagyobb, mint 1,0 N/mm2
 

0,8 W/mK 
2-3 mm 
kb. 7 l / zsák 
kb. 1,4 kg/m2, 1 mm-es vastagságnál 
18 l/zsák 
1300 g/dm3 

Veszélyességi 
besorolás: 
 

Az 1907/2006 számú (2006. XII.18.) EU Parlamenti és Európa Tanácsi 
határozat (II. sz. melléklet, 31. pontja) szerint a részletes veszélyességi 
besorolást a termék biztonsági adatlapja tartalmazza. A biztonsági adatlap 
letölthetı a www.baumit.hu honlapról, vagy a gyártótól igényelhetı. 
 

Tárolás: 
 

Száraz helyen, raklapon fóliázva 6 hónapig tárolható. 
 

Minıségi 
garancia: 
 

D/09/T/103 sz. típusvizsgálat (MSZ EN 998-2:2003 szerint) 
 

Kiszerelés: 
 

25 kg-os zsákokban, 54 zsák/raklap = 1350 kg (zsugorfóliázva) 
 

 

Feldolgozás: 
 

Keverés 
A falazóhabarcsot kézzel vagy géppel (szabadeséső vagy folyamatos) lehet 
megkeverni. Szabadeséső keverıgéppel történı keverésnél elıször a vizet 
adagoljuk a keverıgépbe (képlékeny konzisztencia szükségessége esetén 
zsákonként kb. 7 liter vizet), és csak utána adagoljuk a száraz habarcsot. 
Mindig egész zsákot vagy zsákokat keverjünk egyszerre. Keverési idı 2-3 
perc. A Baumit PlanoFix-hez semmilyen más terméket ne keverjünk. 
 
Az alapfelület el ıkészítése: A kezdısor szintellenırzése után, ha 
szükséges akkor a sorok csiszolását majd az elemek felületének 
pormentesítését kell elvégezni. 
 
 
 



A szóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai elıírásaink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevıknek és 
a felhasználóknak adunk segítségül, nem köteleznek bennünket, nem alapoznak meg szerzıdéses jogviszonyt és adásvételi 
szerzıdésbıl adódó mellék-kötelezettséget. Nem mentesítik a vevıt termékeink tervezett felhasználási célra való 
alkalmasságának saját felelısségre történı ellenırzése alól. 
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Falazás: Kövessük a falazóelem gyártó utasításait. Ha a habarcsterítés után 
a barázdák a terítıszerszám fogazatának megfelelıen állva maradnak (nem 
folynak össze), a keverék megfelelı konzisztenciájú. 
A leesı, elszennyezıdött habarcsot újra felhasználni tilos! 
 

Általános 
tudnivalók: 
 

A habarcsozandó felület, az anyag és a levegı hımérséklete +5 °C-nál 
magasabb legyen a bedolgozás és a kötés ideje alatt.  
 
Egyéb adalékszerek – pl. fagyásgátló – hozzákeverése tilos! Csak tiszta – pl. 
vezetékes – vizet használjunk. 
 
 A kész habarcs feldolgozhatósági ideje idıjárástól függıen 2-3 óra.  
 
 
 

 


