
 
 
Műszaki adatlap 

AQUAMAT-FLEX 

 

Kétkomponensű, flexibilis, kenhető cementhabarcs  
 

Leírás 
 
Az AQUAMAT-FLEX egy kétkomponensű, 
flexibilis, könnyen kenhető cementhabarcs. 
Cement alapú szárazhabarcsot (A komponens) és 
gyanta emulziót tartalmaz (B komponens). 
Megkötés után, átmenet és hézag nélküli membrán 
réteget képez a következő előnyökkel: 

• Repedés áthidaló képesség 

• Teljesen vízálló 5 atm hidrosztatikus nyomásig 
az EN 12390-8 alapján. Ellenáll a negatív 
nyomásnak. 

• Páraáteresztő képesség 

• Alkalmas ivóvíztartályokhoz és élelmiszerekkel 
közvetlen érintkező felületekhez a W-347 
alapján.  

• Védi a betont a savas esőtől. 

• Nincs korrozív hatással a betonvasalatra.   

• Időtálló 

• Nedves felülethez is, alapozás nélkül köt. 

• Egyszerű és olcsó alkalmazás 

Az EN 1504-2 tanúsítvánnyal rendelkezik és a 
beton felületének védelmére szolgáló termékként 
van besorolva. CE-jelöléssel ellátva. Tanúsítvány 
száma: 2085-CPR-060. 

 

Alkalmazási terület 
 
Betonelemek, téglafalak vagy vakolt felületek 
vízszigetelésére használható, olyan felületeknél, 
ahol valószínűsíthető, hogy hajszálrepedések 
keletkeznek vagy ahol már vannak. Ideális 
teraszok, háztetők, erkélyek esetében illetve olyan 
nedves területeken, melyeket csempe borít 
(fürdőszoba, konyha), illetve invert tetők, föld alatti 
tartályok, alagsorok esetében. 
Használható alagsorok belső vagy külső 
vízszigetelésére, pára miatt vagy akár nagy 
víznyomás ellen is. 

 

Műszaki adatok 
 

  A komponens B komponens 
Alap: cementszerű por akril polimer 

diszperzió 

Szín: szürke fehér 

Keverési 
arány: 

3,125 rész 1 rész súly alapján 

 

Kevert habarcs: 
Keverési idő:    3 perc 

Bedolgozhatóság:  60 perc +20°C-on 

Keverék sűrűsége   1,90 kg/l 

Nyomószilárdság:      

(EN 196-1):   17,502,50 N/mm2 

Hajlítószilárdság:  

(EN 196-1):   8,501,50 N/mm2 

Adhézió (tapadás)   
(EN 1542):    ≥ 1,0 N/mm2 

CO2 áteresztőképesség  145 m 
(EN 1062-6 A módszer  
követelmény: Sd > 50m) 

Kapilláris abszorpció és  
vízáteresztő képesség: 0,011 kg/m2·h0.5  
(EN 1062-3,   
EN 1504-2 követelmény: w < 0,1) 

Vízpára áteresztő képesség:  Sd = 0,45m 
(EN ISO 7782-2,  
I.osztály: Sd < 5m) 

Víz behatolása pozitív  
hidrosztatikus nyomás alatt:  nincs 
(EN 12390-8, 3 napig 5 bar-nál) 

Víz behatolása negatív  
hidrosztatikus nyomás alatt: nincs 
(1,5 bar-nál) 
 
Terhelhetőség: 

• Eső: kb 4 óra után 

• Járás: kb 1 nap után 

• Csempe rögzítése: kb 1 nap után 

• Víznyomás: kb 7 nap után 

• Alapozás beföldelése: kb 3 nap után 

 

Felhasználási javaslat 
 
1. Felület előkészítése  

• Az alapfelület por, zsír és olajmentes legyen, 
felváló részeket távolítsuk el 

• A vízszivárgásokat AQUAFIX gyorskötő 
cementtel tömítsük be. 

• A beton felületén minden üreget DUROCRET-
el, RAPICRET-el vagy ADIPLAST-al javított 
cementhabarccsal tömítsük, majd simítsuk, 
miután minden fellazult részt kitakarítottunk és 
a felületet jól benedvesítettük. 

 
 



 

Az ebben az adatlapban szereplő műszaki információk és utasítások a vállalatunk Kutatás és Fejlesztés Osztályának tapasztalatain alapulnak, 

mely a termékek hosszú távú gyakorlati felhasználására alapoz. Az ajánlásokra és javaslatokra, mely a termékek használatára vonatkoznak, 

nem vállalunk garanciát, mivel a helyszíni felhasználás körülményeire nincs hatással vállalatunk. Ezért a felhasználó felelős azért, hogy 

megerősítést nyerjen arról, hogy a termék valóban alkalmazható a felmerült műszaki problémára. A műszaki adatlap jelenlegi kiadása 

automatikusan érvénytelenít minden előző kiadást, mely ugyanezen termékre vonatkozott. | Kiadás: 08.09.2022 

 

 
• A kiálló szerkezeti elemeket kb 3 cm mélyre 

vissza kell vágni és a lyukakat a fentiek szerint ki 
kell tölteni. 

• A már létező munkahézagokat hosszanti 
irányban nyissuk fel V alakban kb 3 cm 
mélységig és a fentiek szerint ki kell tölteni. 

• A padló és fal találkozásnál, a sarkokat 
DUROCRET-el vagy ADIPLAST-al feljavított 
cementhabarccsal kell feltölteni és 
lekerekíteni. (holkert vagy háromszöget 
alakítani, 5-6 cm-es oldalakkal). 

• Téglafalak esetén a fugahézagokat kell először 
óvatosan feltölteni. Ha ez nem történt meg, 
javasoljuk az ADIPLAST-al feljavított 
cementhabarcsot felhordani. 

• Régi épületek alagsori vízszigetelésénél 
először a meglévő vakolatot vízszint fölött min 
50 cm magasságig el kell távolítani, majd a 
fentiek szerint folytatni  

• Ahol szükséges a sík felület létrehozása 
(elsimítás, lejtő kialakítása….) a DUROCRET, 
RAPICRET vagy az ADIPLAST-al feljavított 
cementhabarcs használata javasolt. 
 

2. Alkalmazás 

A 25 kg-os zsák teljes tartalmát (A komponens) 
folyamatos keverés közben hozzáadjuk a 8 kg B 
folyékony komponenshez, amíg egységes, 
viszkózus keverék képződik, amely ecsettel történő 
felhordásra alkalmas. 
A kezelendő felületet jól be kell nedvesíteni, de 
ügyeljünk, hogy pangó víz ne keletkezzen. 
Az anyagot ecsettel két vagy több rétegben 
hordjuk fel, attól függően, hogy mennyire van 
kitéve a nedvesség hatásának a felület. 
Kerüljük az 1 mm-nél vastagabb réteget, mert 
fennállhat a repedés veszélye. Az új réteg 
felvihető, ha az előző réteg megszáradt. 
 
A frissen kezelt felületet óvjuk a magas 
hőmérséklettől, esőtől és a fagytól. 
Olyan helyeken, ahol az AQUAMAT FLEX-et meg 
kell erősíteni (sarkokban, ahol vájat készítés nem 
szükséges, illesztéseknél stb) 10 cm széles 
poliészter szalag (30g/m2) vagy üvegszálas szalag 
(65 g/m2) használata javasolt. 

 
 
 
 
 

 
Anyagszükséglet 

 
A vízterheléstől függően a minimum 
anyagszükséglet és a minimum vastagság az 
irányadó:  
 

Vízterhelés 
Min. 

anyagszükséglet 
Min. 

vastagság 

Nedvesség 2,0 kg/m2 ~ 1,5 mm 

Víznyomás 
nélküli 

vizesedés 
3,0 kg/m2 ~ 2,0 mm 

Nagy 
víznyomás alatti 

vizesedés 
3,5-4,0 kg/m2 ~ 2,5 mm 

 

Csomagolás 
 
• 33 kg csomagban (25 kg cement alapú 

porhabarcs papírzsákban + 8 kg emulzió 
műanyag kannában). 

• 18 kg csomag (13,6 kg cement alapú 
porhabarcs papírzsákban + 4,4 kg emulzió 
műanyag kannában). 

 

Tárolás  
 
A komponens: 
A gyártástól számított 12 hónap, ha eredeti, 
bontatlan csomagolásban, fagymentes és száraz 
helyen tárolják. 
 
B komponens: 
A gyártástól számított 12 hónap, ha eredeti, 
bontatlan csomagolásban tárolják + 5°C és + 35°C 
közötti hőmérsékleten. Óvja a közvetlen napfénytől 
és fagytól. 

 

Megjegyzések 
 
• Víznyomás esetén vigyázni kell, hogy a 

vízszintet alacsonyan tartó szivattyúzás addig 
ne álljon le, amíg az AQUAMAT-FLEX meg 
nem szilárdult. Kb 7 napra van szükség. 

• Nyomás alatt álló víz esetén a vízszigetelő 
réteget viselő szerkezetet (fal, padló stb.) 
megfelelően meg kell tervezni, hogy elég 
statikus legyen, hogy ellenálljon a 
hidrosztatikus nyomásnak.  
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• Az alkalmazás során a hőmérsékletnek + 5°C 

és + 35°C között kell lennie. 

• A cementtartalom miatt az A komponens vízzel 
reagálva alkáli oldatokat képez, így irritáló 
hatásúként sorolható be. 

• Használat előtt olvassa el a csomagoláson 
szereplő biztonsági előírást 

 

VOC 

 
A 2004/42/CE (II melléklet, A táblázat) irányelv 
alapján a maximum megengedett VOC tartalom a 
WB típus, j alkategóriában 140 g/liter (2010) a 
használatra kész termékek esetén.   
A használatra kész AQUAMAT-FLEX maximum 
140 g/ liter-t tartalmaz. 
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2085-CPR-060 

DoP No.: AQUAMAT-FLEX / 1611-01  

EN 1504-2 

Surface protection products 

Coating 

 

Permeability to CO2: Sd > 50m 

Water vapor permeability: Class I (permeable) 

Capillary absorption: w < 0.1 kg/m2·h0.5 

Adhesion: ≥ 1.0 N/mm2    

Reaction to fire: Euroclass F 

Dangerous substances comply with 5.3 
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