
Innovative
Baustoffe
im System
www.epasit.deINFOLEHT➔

epasit GmbH
Innovative Baustoffe im System
Sandweg 12 - 14
72119 Ammerbuch (Aitingen)

Esindaja Eestis: OÜ Langeproon Inseneriehitus
Käo tn. 52/1 Tallinn 11311
Tel. 6552 502 | Faks 6551 469
info@langeproon.ee | www.langeproon.ee

Uut ja huvitavat epasit’i kohta

epasit MineralDicht sperr

Kasutusvaldkond

epasit MineralDicht sperr on mõeldud ehitiste ja hoonedetailide tihendamiseks surve-ja kapillaarvee 
vastu. Epasit MineralDicht sperr leiab kasutamist epasit saneerimissüteemi 2000 raames välispindadel 
max 30 cm üle krundipinna, et kaitsesks pritsvee eest. Epasit MineralDicht sperr on sobiv  nii keraami-
liste plaatide ja plaatide aga ka süvikute aluspõhjaks. 

Omadused

Epasit MinearlDicht sperr on mineraalne kuivmört GP vastavalt DIN EN 998-1 normatiividele  
koosnedes sideainest ja kivimiterakestest. Epasit MineralDicht sperr on kromaadivaba vastavalt  
TRGS 613/Giskood ZP1.

Epasit MineralDicht sperr on läbinud tehasepõhise tootekontrolli (WPK) ja väliskontrolli Baden – 
Württenbergi ehitusmaterjalide järelvalveühingu ja sertifitseerimisliidu poolt.

   DIN EN 998-1
   Sertifitseerimisasutus 0788 

Tehnilised andmed:

Omadused Nõuded vastavalt epasit MineralDicht sperr
 DIN EN 998-1  mõõdetud väärtus
Õhu sisaldus < 15 mahu% 8 mahu%
Tihedus 1,750 –1850 kg/m3 1800 kg/m3

Survetugevus / klass CS IV (≥ 6 N/mm2) 24 N/mm2

Kinnitustugevus ≥ 0,2 N/mm2 0,9 N/mm2 (A)
Veeimavus W 2 (≤ 0,20 kg/m2 min ½ 0,1 kg/m2min½
Veeauru läbilaskvus ≤100 23

Ohutusnõuded: ärritab nahka. Oht tõsisele silmakahjustusele. Hoida lastele kättesaamatult.  
Tolmu mitte sisse hinagata. Vältida kokkupuudet nahaga. Silma sattumisel loputada rohke veega ja 
pöörduda arsti poole. Kanda sobivat kaitseriietust ja sobivaid kaitsekindaid.

Jäätmekäitlus: jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Materjalijäägid kivistada või  
pulbrina hävitada nagu ehituspraht.
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Infoleht 01/2006
epasit toodete kvaliteet on end praktikas tõendanud. Kuna aga ehitistel võib esineda erinevaid töö- ja saneerimistingimusi, soovi-
tame enne materjali kasutamist teha proovikatmine, et jõuda selgusele, kuidas mõjutavad pealekandmise tehnoloogia ja aluspind 
materjalikulu. Uue infolehe ilmumisega kaotab käesolev infoleht kehtivuse.

epasit MineralDicht sperr
Pealekandmise tehnoloogia

Aluspind puhastada tolmust ja lahtistest osadest. Üldiselt kehtib VOB.

Mitte kanda peale, kui temperatuur on alla + 5 kraadi, kui aluspind on külmunud või kui on tulemas 
miinuskraadid. Aluspinda piisavalt niisutada.

Aluspind eeltöödelda kogu pinna ulatuses epasit hb-ga.

Epasit MineralDicht sperr segada puhta veega nii, et segu ei jääks tükiliseks. Vee kulu umbes 5,5 liitrit
30 kg-se koti kohta. Epasit MineralDicht sperr-i võib ka sobivates segumasinates töödelda.

Kanda tööpinnale paksusega kuni 1,5 cm. 
Valmistatud mört kasutada ära kahe tunni jooksul.

Materjalikulu: u. 20 kg/m2 sentimeetrise segupaksuse kohta, u. 8 kg/lfm süvikute jaoks.

Ladustamine: säilib kuivas umbes 6 kuud

Pakend: tarnitakse kuiva valmisseguna 30 kg kottides.
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