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BINDER® KG 
LÁBAZATVAKOLAT KÖTŐANYAG 

 
 

TERMÉK LEÍRÁSA   
 
A BINDER® KG egy akrilát-sztirol bázison felépített, diszperziós kötőanyag. Megfelelő színű és 

méretű ásványi őrlemény (pl. kvarc, márvány, kemény mészkő) hozzáadásával tetszőleges lábazati 
vakolat készíthető. 

 
 

KISZERELÉS   
 

- 120 kg-os műanyag hordó 
 
 

ALKALMAZÁSI TERÜLET   
 
A BINDER® KG lábazati vakolatok készítésére kifejlesztett kompozíció. Ajánlott arány: 1 rész 

Binder® KG – 3 rész őrlemény. Felhordás előtt minimum 6 óra pihentetés ajánlott! A konzisztencia 
kialakulását befolyásolja az alkalmazott őrlemény típusa és szemcseszerkezete. 

 
 

JELLEMZŐ TULAJDONSÁGOK   
 
A pasztaszerű kompozícióból a víz elpárologtatása után fényes felületű, kiváló tapadású film 

képződik. A BINDER® KG tartalmazza a vakolat elkészítéséhez szükséges összes adalékot, így a 
felhasználónak már csak a megfelelő struktúra kialakításhoz szükséges színezett köveket kell 
egyszerű keveréssel hozzáadnia. 

 
 

TÁROLÁS, SZAVATOSSÁG   
 
Tárolás: +5 oC és +35 oC közötti hőmérsékleten, zárt edényzetben tárolható. Fagyveszélyes. 
Garanciális idő: az előírásnak megfelelő tárolás esetén 12 hónap. 
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MŰSZAKI JELLEMZŐK   
 

Műszaki adatok  
Külső megjelenés fehér, tixotróp anyag 
Szárazanyag tartalom 29-33 % 
pH 8,25 – 9,25 
Viszkozitás (Brookfield 20 oC 6/10) 35000-50000 mPas 
Elegyíthetőség vízzel korlátlanul 

 
Amennyiben további felvilágosításra, műszaki információkra van szüksége, keresse 

szakembereinket a fenti elérhetőségeken. 
 
 

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK   
 
A BINDER® KG előírás szerinti felhasználása és az alapvető higiéniai szabályok betartása mel-

lett egészségkárosító hatása nincs. A hatályos vonatkozó rendelet szerint veszélyesként nem beso-
rolt termék. 

 
További részletes információk a Biztonsági adatlapon olvashatók. 
 
A közölt információk legjobb tudásunkon, szakmai tapasztalatainkon alapulnak. Tekintettel arra, hogy a helyi körülményekre, a termékün-

kön kívül alkalmazott egyéb anyagokra ráhatásunk nincs, illetve ezek a körülmények és anyagok rendkívül változatosak lehetnek, előzetes próbák 
elvégzésével, feltétlenül ellenőrizze az alkalmazhatóságot a helyi viszonyok közt, győződjék meg a termék megfelelőségéről az alkalmazni kívánt 
technológiához, eljáráshoz. Az ismertető tartalmára vonatkozóan jogi felelősségvállalásra irányuló igényt elfogadni nem tudunk (ezalól kivételt 
képez a gyártó súlyos hanyagságára visszavezethető hiba). Jelen ismertető hatálytalanít minden korábban kiadott változatot. 
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