
VELBAKIT – saválló ragasztó 
 
Termék leírása: 
  
A VELBAKIT K és a VELBAKIT P saválló ragasztókat olyan helyre javasoljuk, ahol magas savállóságot kell biztosítani. 
Ebből kifolyólag főleg a kémény rendszereknél használjuk, mint pld. a samott csövek, kémény ajtók és samott termékek 
ragasztásához javasolt. 
Mivel magas a savállósága, saválló kövek hézagainak kitöltéséhez és hulladék csatornákhoz is javasolt és még más hasonló 
helyekre. 
  
Az itt közölt ragasztókat száraz anyagként áruljuk, ásványi kötő anyagot és vegyi anyagokat tartalmaznak. 
  
Használati utasítás: 
  
A ragasztani szánt termék felületét meg kell tisztítani a portól és más szennyeződéstől. Legjobb száraz felületen használni, 
mert a nedves felület lelassítja a termék kötését, és lassabban éri el a kívánt szilárdságot. 
  
Száraz ragasztót összekeverjük vízzel 10 – 14 % arányban ( szükség szerint), amikor összekevertük, azután egy nedves, 
porhanyós anyagot kapunk, amit 5 percig állni hagyunk, utána ismét összekeverjük, és utána már jól kenhető ragasztót 
kapunk, amit azonnal fel is használhatunk. 
  
Más anyagot, pld. kötőanyagot tilos hozzá keverni. 
  
Ragasztót csak a levegő hőmérsékletén +5ºC felett szabad használni. 
20ºC környékén 24 órán belül megköt, kisebb hőmérsékletnél tovább tart a megkötésének ideje. 
Ha a ragasztó megköt, eléri a szükséges szilárdságot, utána a konstrukción lehet lassan hőmegterhelést végezni. Azért csak 
lassan, mert a gyors felmelegedésnél repedések keletkezhetnek. 
Beszáradt és megkeményedett ragasztót nem lehet újból felhasználni. 
  
Tájékoztató jellegű felhasználása 1,8 kg.dm-3. 
  
A ragasztót száraz helyen, zárt csomagolásban kell tárolni, és védeni a nedvességtől, víztől. Szavatossági ideje gyártástól 
számított 12 hónap. 
  
Minőség megőrzése: 
  
A ragasztó minősége a gyártó cégnél állandó megfigyelés alatt van. Termék minőségi ellenőrzését a TZUS Praha, Plzeni 
leányvállalata biztosítja. 
  
Munka biztonsága és higiéniája: 
  
Ragasztó, por alakban ingerli a nyelő csövet és a bőrt, ezért annak össze keverésénél használni kell védő felszerelést, főleg 
védő álarcot. A por alakú ragasztó vízzel való keverésénél alkalikus anyag képződik. Ilyenkor ne fogyasszanak ételt, ne 
igyanak, ne dohányozzanak. 
Az első segély utasításai: 
Megszabadulni a ruházattól a bőrt bő vízzel lemosni, és bekenni regenerációs krémmel. 
Ha a szembe kerül, alaposan ki kell mosni bő vízzel, kb. 10-15 percig, és orvoshoz kell fordulni. 
Ha lenyelné a terméket, több mennyiségű vízzel kell ezt hígítani, kb. ½ liter vizet kell meginni és orvoshoz kell fordulni. 
  
Minőségi adatlap 
  
163/2002 sz. Kormány rendeletének alapján és 13.§ 22/1997 törvény előírások alapján: 
  
Gyártó: 
Velbates S.r.o 
Pražská 2061/SZ 
CZ 568 02 Svitavy 
adó szám: 27496414 
  
Kijelenti és igazolja a saját felelősség tudatában, hogy a termékek: 
  
egy komponensű tűzálló és saválló száraz habarcs – ragasztó 
  
megnevezése: Velbakit K és Velbakti P 
  



Javasolt a következő felhasználásra: 
  
kerámia termékek, kémény rendszer ragasztásához, főleg kémény bélés csövek ragasztásához, kémény ajtók és más 
hasonló termékekhez. 
A használati utasítás is meg van adva. 
A termék az alapkövetelményeknek, az érvényben lévő NV 163/2002 sz. szabványok alapján, a NV 312/2005 sz. előírások 
alapján, pontosítva műszaki építésügyi minőségi bizonylattal aminek 030-047 058 a száma, és a fent közölt feltételek 
betartása mellett biztonságos. 
Velbates S.r.o biztosítja, hogy a piacon lévő termékeik el vannak látva műszaki dokumentációval és a törvény alap 
követelményeiket betartják. 
  
A termék certifikációja a 163/2002 sz. és a 312/2005 sz. kormány rendeletének alapján voltak elvégezve, és a következő 
dokumentumok felhasználásával. 
  
. Építési Műszaki bizonylattal aminek a sz. 030 -047, 2012.8.15-i dátummal, és aminek az érvényessége 2017.8.31 
  
. Minőségi bizonylat (certifikáció) 204/C5/2012/030-047060, ellátva 2012.8.16-i dátummal 
  
Kiállítva a Prágai Műszaki Vizsgálati Intézménynél, Praha 9, Prosecká 76 címen. 
A termék műszaki dokumentációja folyamatosa ki van egészítve a szükséges újabb 
  
Svitavy 2012.8.20 
  

Ing. Bohuslav Velfi 
ügyvezető 

VELBATES s.r.o 
Pražská 2061/52, 568 02 Svitavy 

adó szám: 27496414, nemzetközi adó szám: CZ27496414, 
Tel.-fax:461 530 114 

  
  
 VELBAKIT 
  
 Termék összetétele: 
  
 Fizikai és műszaki tulajdonságai: Közép értékek: 
  
 Velbakit K Velbakit P 
  
SiO2 tartalom: % 77 
Al2O3 tartalom: % 17 
Fe2O3 tartalom: % 0,5 
Na2O+K2O tartalom: % 3,8 
  
  
Szitán maradt 1,0 mm % 0 
Szitán maradt 0,5 mm % 5 
0,063 mm alatti finom szemcsék % 52 
  
Tűzállósága: ºC 1500 
  
Térfogat súly (szaradása után) kgm-3 2070 2040 
Térfogat súly (kiégetése után) kgm-3 2010 2005 
Nyomó szilárdsága (szaradása után) MPa 25 20 
Nyomó szilárdsága (kiégetése után MPa 21 18 

 1000 ºC /5 óra) 
Víz ellenállósága % 0,4 0,7 
Sav ellenállósága % 2,7 1,6 
  
Víz mennyiségének hozzáadása liter/100 kg 10 – 14 
  
  
  
  
Kiállításának dátuma: 2012.8.1. 


