1

SAKRET Esztrich
Alapfelület előkészítők
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Speciális esztrichek
Kiegészítők
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SAKRET Trockenbaustoffe Europa GmbH & Co KG nem vállal jótállást jelen katalógusban direkt vagy indirekt módon idézett DIN, VDI, VDE,
MSZ EN, WTA és ehhez hasonló jogszabályok, előírások vagy irányelvek helyességét, teljességét vagy aktualitását illetően. Ilyen és hasonló
esetben javasolt az idevonatkozó előírások vagy irányelvek teljes és éppen aktuális változatának használata.
A SAKRET Trockenbaustoffe Europa GmbH & Co KG irányelvei megkívánják a jelen árlistában szereplő kiváló minőségű termékek szakés előírásszerű felhasználását. A termékekre vonatkozó információk, és adatok hivatottak biztosítani a termékek megfelelő ipari felhasználását. Jelen katalógusban szereplő, a termékkel kapcsolatos javaslatok nem mentesítik a felhasználót a termék szükségszerű a felhasználást
megelőző kipróbálásától, valamint a törvényi előírások vagy műszaki szabályzatok betartásától.

© SAKRET
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Esztrichek

Rendszerfelépítés
Alapfelület előkészítők
Tapadóhidak
Esztrichek
Kiegészítők
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Megbízható alap
Esztrichek a SAKRET-től
Az aljzatképzés ma már messze túlmutat azon, hogy a födémet, illetve a szerelőbetont
a kívánt szintmagasságig feltöltjük helyszínen kevert betonnal. A SAKRET a folyamatosan bővülő igényeknek megfelelően, széles választékban kínál esztricheket, illetve esztrichrendszerek tertozékait, legyen szó úsztatott-, csúszó- vagy kötőesztrichről, önterülő
vagy hagyományos bedolgozhatóságú esztrichről, cement vagy anhidrit kötőanyagú
aljzatképző anyagról. Az anyag, illetve rétegrend választását nagyban befolyásolja a
felhasználás helye, kültér, beltér, vizes helység, lakószoba, a kívánt lépéshang-, illetve
hőszigetelés elérése, és a kivitelezésre rendelkezésre álló idő.
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Esztrichek
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Kötőesztrich
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- hordképes alapfelület
- esztrich cementkontakttal (pl.: KS+BE-04)
- alapozó (pl.: UG)
- aljzatkiegyenlítő (pl.: BAM)
- burkolat
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- hordképes alapfelület
- technológiai szigetelés (pl.: TF)
- esztrich (pl.: BE-08)
- szigetelés (pl.: SBA)
- hidegburkolati ragasztó (pl.: FFK)
- burkolat
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- hordképes alapfelület
- lépésálló szigetelés (pl.: EPS100)
- technológiai szigetelés (pl.: TF)
- úsztatott réteg (pl.: EZA-f)
- aljzatkiegyenlítő (pl.: NSP)
- hidegburkolati ragasztó alapozóval (pl.: UG+FFK)
- burkolat
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Csúszóesztrich
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Úsztatott esztrich
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7
Alapfelület előkészítők, alapozók
KS Cementes tapadóhíd
Gyárilag előkevert cement-polimerbázisú tapadóhíd, ásványi alapokon
- aljzatra és aljzatra
- kül- és beltérben
- cementkontakt
- kézi- és gépi feldolgozhatóságú
- időjárás- és fagyálló

						
Cikkszám
11050030

Anyagszükséglet
kb. 1,5 kg/m2

ÚJ!

- A1fl tűzállósági osztály
MSZ EN 13501-1 szerint
- padlófűtéshez
- kézi betonjavító anyagok
tapadóhídjaként
Kiszerelés
(egység)
25 kg-os zsák

Kiszerelés
(raklap, siló)
42 zsák/raklap

Szín, szemcse
0-0,5mm, szürke

UG Univerzális alapozó
Oldószermentes alapozó, nedvszívást kiegyenlítő rétegként ásványi
alapfelületeken
- falra és aljzatra
- kül- és beltérben
- sárgán pigmentált
- kézi feldolgozhatóságú
- kikötve időjárás- és fagyálló

- ásványi vakolaton (1:1), gipszvakolaton (1:2),
gipszkartonon (1:2), betonon (1:1-1:3),
pórusbetonon (1:2), egyéb ásványi alapon,
farostlemez, csempe (hígitás nélkül)

						
Cikkszám
23239001
23239005

Anyagszükséglet
kb. 0,5-3 dl/m2

Kiszerelés
(egység)

Kiszerelés
(raklap, siló)

1 literes kanna

sárga színű

5 literes kanna

23239010

10 literes kanna

23239020

20 literes kanna

Szín, szemcse

A&H Gipsz és fa alapozó
Oldószermentes alapozó, nedvszívást kiegyenlítő rétegként,
tapadóhídként gipsz és fa alapfelületeken
- falra és aljzatra
- kül- és beltérben
- elzáró alapozó
- kézi feldolgozhatóságú
- kikötve időjárás- és fagyálló

						
Cikkszám
23239110

Anyagszükséglet
kb. 1-2 dl/m2

- elsősorban fa és gipsz alapfelületek
kiegyenlítési munkák alapozójaként
- gipszvakolaton, gletten (1:1)
önterülő gipsz esztrichen (1:2)
fa felületeken (hígitás nélkül)
Kiszerelés
(egység)
10 literes kanna

Kiszerelés
(raklap, siló)

Szín, szemcse
szürke szín
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SHG Gyorskötésű alapozó
Oldószermentes gyorskötésű alapozó, nedvszívást kiegyenlítő rétegként
ásványi alapfelületeken
- falra és aljzatra
- kül- és beltérben
- sárgán pigmentált
- kézi feldolgozhatóságú
- kikötve időjárás- és fagyálló

						
Cikkszám
23260005

Anyagszükséglet
kb. 1 dl/m2

- ásványi vakolaton (1:1), gipszvakolaton (1:2),
gipszkartonon (1:2), betonon (1:1-1:3),
pórusbetonon (1:2), egyéb ásványi alapon,
farostlemez, csempe (hígitás nélkül)
- száradási idő kb. 1 óra
Kiszerelés
(egység)

Kiszerelés
(raklap, siló)

Szín, szemcse

5 literes kanna

SG Speciális alapozó
2-komponensű reaktív műgyanta bázisú speciális alapozó
- falra és aljzatra
- kül- és beltérben
- oldószermentes
- kézi feldolgozhatóságú
- kikötve időjárás- és fagyálló

				
Cikkszám
23270005

Anyagszükséglet
kb. 200-300 g/m2

- nedvszívó és nem nedvszívó alapfelületre
- régi csempén, farostlemezen, betonon,
téglán, fémen, üvegen (kivéve PVC)
- száradási idő kb. 16 óra
- még nedves állapotban teljes felületen
kvarchomokkal kell felszórni!
Kiszerelés
(egység)

Kiszerelés
(raklap, siló)

Szín, szemcse

5 kg-os fém doboz

GHs Kiöntőgyanta
2-komponensű reaktív műgyanta bázisú speciális kiöntőgyanta
- aljzatra
- kül- és beltérben
- esztrichek repedéseinek javítására
- kézi feldolgozhatóságú
- kikötve időjárás- és fagyálló

				
Cikkszám
13152000

Anyagszükséglet
javítandó felülettől függő

ÚJ!

- gyorskötésű
- még nedves állapotban teljes felületen
kvarchomokkal kell felszórni!
- járható kb. 2 óra, burkolható kb. 1 nap
- a kiszerelés merevítő elemeket is
tartalmaz
Kiszerelés
(egység)
1 kg-os fém doboz

Kiszerelés
(raklap, siló)
4 db/karton

Szín, szemcse
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AF Polimer diszperzió
Polimer diszperzió az MSZ EN 1504-7 szerinti PCC esztrichek készítésére
- aljzatra
- kül- és beltérben
- PCC esztrichek készítéséhez
- más termékekhez nem alkalmazható
- kézi feldolgozhatóságú
- kikötve időjárás- és fagyálló

ÚJ!

- A SAKRET Rekocrete betonjavító
termékcsalád tagja
(PCC BE04 és 08 komponense)
- 1 zsák PCC esztrich (40 kg) tartalmához
4 liter AF kell a bekeveréshez

						
Cikkszám
52051025

Anyagszükséglet
4 liter/zsák (40 kg)

Kiszerelés
(egység)

Kiszerelés
(raklap, siló)

Szín

20 literes kanna

Rekocrete MKH Korrózióvédő és tapadóhíd
Gyárilag előkevert műgyantával javított habarcs, korrózióvédő és
tapadóhíd az MSZ EN 1504-7 szerint
- falra és aljzatra
- kül- és beltérben
- Rekocrete betonjavító család tagja
- kézi feldolgozhatóságú
- kikötve időjárás- és fagyálló

ÚJ!

- kézi betonjavítás tapadóhídja
- betonfelületek kellősítésére
- rétegvastagság: 2-5 mm
- következő réteg: kb. 14 óra

				
Cikkszám
51030025

Anyagszükséglet
kb.1,5 kg/m2/mm

Kiszerelés
(egység)
25 kg-os papírzsák

Kiszerelés
(raklap, siló)
42 zsák/raklap

Szín, szemcse
0-0,5 mm
barna színű
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Cement kötőanyagú esztrichek
BE-04 Beton esztrich
Gyárilag előkevert, magas minőségű, cementbázisú, 0-4 mm
szemnagyságú száraz készbeton MSZ EN 13813 CT-C16-F4
- aljzatra
- kül- és beltérben
- C 16/20-as betonminőség
- kézi- és gépi feldolgozhatóságú
- időjárás- és fagyálló

- A1 tűzállósági osztály
- padlófűtés, aljzatbeton
úsztatott rétegek kialakítására
- kitöltő betonként

						
Cikkszám
12010040
12010000

Anyagszükséglet
20 kg/m2/cm
1 zsákból (40 kg) 20 l készbeton
(40mm vtg mellett ez kb. 0,5 m2)

Kiszerelés
(egység)
40 kg-os papírzsák

Kiszerelés
(raklap, siló)
35 zsák/raklap

silós

Szín, szemcse
0-4mm szemcse,
szürke színű

BE-04A Beton esztrich A - C25/30
Gyárilag előkevert, magas minőségű, cementbázisú, 0-4 mm
szemnagyságú száraz készbeton MSZ EN 13813 CT-C30-F4
- aljzatra
- kül- és beltérben
- C 25/30-as betonminőség
- kézi- és gépi feldolgozhatóságú
- időjárás- és fagyálló

						
Cikkszám
12010030
12010100

Anyagszükséglet
20 kg/m2/cm
1 zsákból (30 kg) 15 l készbeton
(40mm vtg mellett ez kb. 0,4 m2)

- A1 tűzállósági osztály
- padlófűtés, aljzatbeton
úsztatott rétegek kialakítására
- kitöltő betonként
- fokozott igénybevételekre
Kiszerelés
(egység)
30 kg-os papírzsák

Kiszerelés
(raklap, siló)
42 zsák/raklap

silós

Szín, szemcse
0-4mm szemcse,
szürke színű

BE-08 Beton esztrich
Gyárilag előkevert, magas minőségű, cementbázisú, 0-8 mm
szemnagyságú száraz készbeton MSZ EN 13813 CT-C16-F4
- aljzatra
- kül- és beltérben
- C 16/20-as betonminőség
- kézi- és gépi feldolgozhatóságú
- időjárás- és fagyálló

- A1 tűzállósági osztály
- padlófűtés, aljzatbeton
úsztatott rétegek kialakítására
- kitöltő betonként

						
Cikkszám
12020040
12020000

Anyagszükséglet
20 kg/m2/cm
1 zsákból (40 kg) 20 l készbeton
(40mm vtg mellett ez kb. 0,5 m2)

Kiszerelés
(egység)
40 kg-os papírzsák
silós

Kiszerelés
(raklap, siló)
35 zsák/raklap

Szín, szemcse
0-8mm szemcse,
szürke színű
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EZA-F Gyors betonesztrich
Gyárilag előkevert, magas minőségű, cementbázisú, gyorskötésű
0-8 mm szemnagyságú száraz készbeton MSZ EN 13813 CT-C40-F6
- aljzatra
- kül- és beltérben
- C 16/20-as betonminőség
- kézi- és gépi feldolgozhatóságú
- időjárás- és fagyálló
- gyorskötésű

ÚJ!

- A1 tűzállósági osztály
- padlófűtés, aljzatbeton
úsztatott rétegek kialakítására
- rétegvastagság: 25-80 mm
- járható 3 óra, burkolható 1-3 nap

						
Cikkszám
12070025

Anyagszükséglet
20 kg/m2/cm
1 zsákból (25 kg) 12,5 l készbeton
(40mm vtg mellett ez kb. 0,25 m2)

Kiszerelés
(egység)
25 kg-os papírzsák

Kiszerelés
(raklap, siló)
42 zsák/raklap

Szín, szemcse
0-8mm szemcse,
szürke színű

Anhidrit kötőanyagú esztrichek
AFE-20 Anhidrit folyóesztrich
Gyárilag elõkevert, magas minõségû, anhidritbázisú, 0-3 mm
szemnagyságú száraz keverék MSZ EN 13813 CA-C20-F5
- aljzatra
- beltérben
- C 16/20-as betonminőség
- kézi- és gépi feldolgozhatóságú
- időjárás- és fagyálló
- önterülő

- A1 tűzállósági osztály
- padlófűtés, aljzatbeton
úsztatott rétegek kialakítására
- rétegvastagság: 35-80 mm
- járható kb.1 nap, burkolható kb. 2-4 nap

						
Cikkszám

Anyagszükséglet

11020040

18 kg/m2/cm
1 zsákból (30 kg) 16,5 l készhabarcs
(40mm vtg mellett ez kb. 0,4 m2)

11020000

Kiszerelés
(egység)
30 kg-os papírzsák
silós

Kiszerelés
(raklap, siló)
42 zsák/raklap

Szín, szemcse
0-3mm szemcse,
fehér színű
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Vízzáró esztrichek
BE-04 VZ Vízzáró esztrich
Magas minőségű, cementbázisú, vízzáró 0-4 mm szemnagyságú száraz
készbeton MSZ EN 206-1 szabvány szerint
- aljzatra
- kül- és beltérben
- vízzáró
- időjárás- és fagyálló
- rétegvastagság: 40-60mm

						
Cikkszám
12011140
12011100

Anyagszükséglet
20 kg/m2/cm
1 zsákból (40 kg) 20 l készbeton
(40mm vtg mellett ez kb. 0,5 m2)

ÚJ!

- kiegyenlítő rétegként szolgál hidakon és
egyéb mérnöki létesítményeken
- magas igénybevételnek kitett ipari
létesítmények aljzatbevonataként, magas
statikai és dinamikus igénybevételre
- műjégpályák aljzatbevonataként
Kiszerelés
(egység)
40 kg-os papírzsák

Kiszerelés
(raklap, siló)
35 zsák/raklap

silós

Szín, szemcse
0-4mm szemcse,
szürke színű

BE-08 VZ Vízzáró esztrich
Magas minőségű, cementbázisú, vízzáró 0-8 mm szemnagyságú száraz
készbeton MSZ EN 206-1 szabvány szerint
- aljzatra
- kül- és beltérben
- vízzáró
- időjárás- és fagyálló
- rétegvastagság: 40-80mm

						
Cikkszám
12021840
12021800

Anyagszükséglet
20 kg/m2/cm
1 zsákból (40 kg) 20 l készbeton
(40mm vtg mellett ez kb. 0,5 m2)

ÚJ!

- kiegyenlítő rétegként szolgál hidakon és
egyéb mérnöki létesítményeken
- magas igénybevételnek kitett ipari
létesítmények aljzatbevonataként, magas
statikai és dinamikus igénybevételre
- műjégpályák aljzatbevonataként
Kiszerelés
(egység)
40 kg-os papírzsák
silós

Kiszerelés
(raklap, siló)
35 zsák/raklap

Szín, szemcse
0-8mm szemcse,
szürke színű
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PCC esztrichek
Rekocrete PCC BE-04 PCC betonesztrich
Gyárilag előkevert 2-komponensű cementbázisú, száraz készbeton
MSZ EN 1504-3 harmonizált szabvány szerint R3 típusú betonjavító
- aljzatra
- kül- és beltérben
- nyomószilárdság: > 50N/mm2
- kézi- és gépi feldolgozásra
- időjárás- és fagyálló, polimer kötésű
- magas szilárdságú, vízálló
- zsugorodás- és feszültségmentes

- A SAKRET Rekocrete betonjavító
termékcsalád tagja
- nagy terhelésű aljzatok készítésére
- rétegvastagság: 20-40 mm
- járható: kb. 1 nap
- 1 zsák PCC esztrich (40 kg) tartalmához
4 liter AF kell a bekeveréshez

						
Cikkszám
12024040
12024000

Anyagszükséglet
20 kg/m2/cm
1 zsákból (40 kg) 20 l készbeton
(40mm vtg mellett ez kb. 0,5 m2)

ÚJ!

Kiszerelés
(egység)
40 kg-os papírzsák

Kiszerelés
(raklap, siló)
35 zsák/raklap

silós

Szín, szemcse
0-4mm szemcse,
szürke színű

Rekocrete PCC BE-08 PCC betonesztrich
Gyárilag előkevert 2-komponensű cementbázisú, száraz készbeton
MSZ EN 1504-3 harmonizált szabvány szerint R3 típusú betonjavító
- aljzatra
- kül- és beltérben
- nyomószilárdság: > 50N/mm2
- kézi- és gépi feldolgozásra
- időjárás- és fagyálló, polimer kötésű
- magas szilárdságú, vízálló
- zsugorodás- és feszültségmentes

- A SAKRET Rekocrete betonjavító
termékcsalád tagja
- nagy terhelésű aljzatok készítésére
- rétegvastagság: 40-100 mm
- járható: kb. 1 nap
- 1 zsák PCC esztrich (40 kg) tartalmához
4 liter AF kell a bekeveréshez

						
Cikkszám
12028040
12028000

Anyagszükséglet
20 kg/m2/cm
1 zsákból (40 kg) 20 l készbeton
(40mm vtg mellett ez kb. 0,5 m2)

ÚJ!

Kiszerelés
(egység)
40 kg-os papírzsák
silós

Kiszerelés
(raklap, siló)
35 zsák/raklap

Szín, szemcse
0-8mm szemcse,
szürke színű
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Kiegészítők esztrich rendszerekhez
AT-PE 5 Peremszigetelő sáv
Flexibilis extrudált polietilén szalag
- aljzatra
- kül- és beltérben
- elválasztó elemként fal- és
padlószerkezetek között

- talpas kivitel
- vastagság: 5 mm
- szélesség: 100+30 mm

						
Cikkszám

Kiszerelés
(egység)

Anyagszükséglet

12061005

Kiszerelés
(raklap, siló)

Szín

50 fm/tekercs

AT-PE 10 Peremszigetelő sáv
Flexibilis extrudált polietilén szalag
- aljzatra
- kül- és beltérben
- elválasztó elemként fal- és
padlószerkezetek között

- talpas kivitel
- vastagság: 10 mm
- szélesség: 100+30 mm

						
Cikkszám
12061010

Anyagszükséglet

Kiszerelés
(egység)
25 fm/tekercs

Kiszerelés
(raklap, siló)

Szín

15
EPS 100 Lépésálló hőszigetelő lemez
Normál terhelhetőségű expandált polisztirol keményhab hőszigetelő lemez
MSZ EN 13163 TL-L1-W1-S1-P4-CS(10)100-BS150-DS(N)5-DLT(1)5
- falra és aljzatra
- kül- és beltérben
- expandált polisztirol
- úsztató rétegnek, padlófűtéshez

- táblaméret: 1000x500 mm
- páradiffúziós ellenállási szám: 30-70
- hővezetési tényező: λ = 0,038 W/mK
- nyomószilárdság ≥ 100 kPa

						
Cikkszám

Anyagszükséglet

Kiszerelés
(egység)

Kiszerelés
(raklap, siló)

Vastagság

32120006

6 m2/csomag

12 db/csomag

4 mm

32120005

5 m /csomag

10 db/csomag

5 mm

32130006

4 m /csomag

8 db/csomag

6 mm

32120007

3,5 m2/csomag

7 db/csomag

7 mm

32120008

3 m2/csomag

6 db/csomag

8 mm

32120010

2,5 m /csomag

5 db/csomag

10 mm

2
2

2

TF Technológiai fólia
Polietilén fólia
- aljzatra
- kül- és beltérben
- úsztatott aljzatok készítéséhez
- elválasztó rétegnek

- takaró fóliaként
- párazáró rétegként
- vastagság: 0,09 mm
- szélesség: 2 m

						
Cikkszám
12062100

Anyagszükséglet

Kiszerelés
(egység)
50 m/tekercs

Kiszerelés
(raklap, siló)

Típus
natur
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