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Használatra kész emulzió a tapadás javítására, cementkötésű habarcsok 
rugalmasságának és vízzáró hatásának növelésére, valamint tapadóhídnak a 
rákerülő rétegek számára. Feldolgozható bel- és kültéren. 
 
Rendeltetése: 
A tapadásnövelő emulziót folyékony adaléknak használják cementtel kötött 
habarcsokhoz, ragasztókhoz, spatulyázóanyagokhoz és betonokhoz. Növeli a 
tapadást, a rugalmasságot és a vízzáró hatást, ezért különösen a nagy 
termikus igénybevételnél és a nagyméretű kerámia- és terméskőlapoknál 
használt, cementtel kötött csemperagasztókhoz alkalmas. A tapadásnövelő 
emulzió ezenfelül nagyon jól alkalmazható alapmáznak a rákerülő rétegekhez problémás aljzatokon, mint pl. 
a fapadló. 
 
Anyaga: 
A tapadásnövelő emulzió kiváló minőségű, oldószermentes, műanyag diszperzió. Használatra kész termék, 
javítja mind a habarcs vízzáró hatását, mind annak tapadó- és ragasztóképességét az aljzat és a habarcs 
vagy ragasztó között. A tapadásnövelő emulzió kül- és beltéri munkákhoz alkalmas.  
 
Feldolgozás: 
Ragasztóhoz, habarcshoz vagy betonhoz való adalékkénti feldolgozásnál keverje be egy tiszta edényben az 
alább részletezett keverési arányban, míg a feldolgozásnak megfelelő konzisztencia áll elő, adott esetben 
adagoljon utána. 
 
Alapozásnál vagy tapadóhíd készítésénél egy alkalmas eszközzel, pl. festőhengerrel vagy kenőkefével vigye 
fel a tapadásnövelő emulziót az előzőleg megtisztított aljzatra. Tapadóhídként való használat esetén a 
rákerülő habarcs felhordása frissiben történik a még mattnedves emulzióra. 
 
Erősen nedvszívó felületek alapozásához és pormegkötéshez a tapadásnövelő emulziónak át kell száradnia, 
mielőtt a habarcs felhordása megtörténik. 
 
Nem szabad a feldolgozást +5 °C-nál alacsonyabb levegő-, anyag- és aljzathőmérséklet mellett végezni. 
 
Feldolgozási idő: 
A feldolgozási idő +20 °C mellett tapadóhídként/alapozóként kb. 15 - 30 perc, habarcs-, csemperagasztó- 
vagy esztrichadalékként a habarcs feldolgozási ideje érvényes. 
 
Felhasználás: 
Tapadóhídként vagy alapozóként az aljzat nedvszívó képességétől függően a felület minden m²-ére kb. 0,2 l 
tapadásnövelő emulzió kell. A cementtel kötött csemperagasztó esetében a keverési arány kb. 1 l 
tapadásnövelő emulzió és 0,5 l víz 5 kg csemperagasztóra. Habarcsadalékként a tapadásnövelő emulziót a 
keverővízhez kell hozzáadni. Ennek során a mindenkori csomagoláson megadott keverővíz-mennyiséget 
felezni kell, és tapadásnövelő emulzióval kell pótolni. A csökkentett vízmennyiségnek és a tapadásnövelő 
emulziónak (arányuk 1:1) együtt ki kell adni a megadott keverővíz-mennyiséget. 
 
Aljzat: 
Az aljzatnak szilárdnak, hordképesnek és pormentesnek kell lennie. Piszkot, olajt, zsírt, valamint régi 
festékbevonatokat el kell távolítani. Régi aljzatokat meg kell vizsgálni és esetleg fel kell érdesíteni, mielőtt a 
tapadásnövelő emulzióval bekenik. Nedvszívó aljzatokat, mint pl. a pórusbeton vagy a gipszkarton, egész 
felületen és hígítatlanul kell alapozni. Ha az emulziót pormegkötésre használja, az emulziónak a következő 
bevonat felhordása előtt át kell száradni. Ez az időjárástól függően kb. 4 óra múlva következik be. Tömör 
vagy sima aljzatokon, mint pl. fán, tapadóhídként alkalmazva a feldolgozás frissiben történik, ami azt jelenti, 
hogy a habarcs, ragasztó, spatulyázóanyag és hasonlók bedolgozása a mattnedves emulzióba történik. 
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Tárolás: 
Fagymentes helyen és eredeti, zárt csomagolásban. 
 
Kiszerelés: 
1 l-es pohár. 
5 l-es vödör 
 
 
Megjegyzések: 
A műszaki adatok 20 °C-ra / 65 % rel. légnedvességre vonatkoznak. 
 
Tartsa be a csomagoláson található biztonsági utasításokat. 
 
Állításaink széles körű vizsgálatokon és gyakorlati tapasztalatokon alapulnak. Nem vonatkoztathatók minden 
alkalmazásra. Ajánlatos ezért adott esetben alkalmazási próbát végezni. Fenntartjuk a műszaki változtatás 
jogát a fejlesztés keretében. Egyebekben általános üzleti feltételeink érvényesek. 
 

További felvilágosítás: 
Szerviztelefon:  0049 (0) 180/3 000 462   
 
BAHAG AG  BAUHAUS SCHWEIZ AG BAHAG AG BAUHAUS ZAGREB k.d. 
Postfach 100561  Sägetstrasse 5 Postfach 4000 Škorpi Kora 27 
D-68005 Mannheim CH-3123 Belp / Bern A-4600 Wels HR-10000 Zagreb 


