
 

 
                                      

                            MŰSZAKI ADATLAP 
 

düfa Therm EPS Ragasztó és Beágyazó 
                                          (EPS Kleb- und Spachtelmasse) 
 

                             Por alapú ragasztó és beágyazó EPS és XPS lapokhoz 
 
 
A gyártmány fajtája: 

 
 
Cement alapú ragasztó és beágyazó  

 
Felhasználási területek: 

 
 
Expandált (EPS) és extrudált (XPS) homlokzati polisztirol lapok  ragasztásához, 
beágyazásához, külső, vagy belső hő- és hangszigetelési munkálatokhoz. Kizárólag ásványi 
felületeken alkalmazható! Nem használható fa, műanyag, fém stb. felületeken. 

 
Tulajdonságok: 

 
 
Kiválóan tapad, könnyen bedolgozható, ellenálló, enyhén rugalmas. 

 
Alapfelület: 

 
 
Az alapfelületnek, tisztának, száraznak, szilárdnak és hordképesnek kell lennie.  
A fellazult régi bevonatokat maradék nélkül el kell távolítani. Az erős nedvszívású, 
krétásodó felületeknél „düfa” Tiefgrund LF mélyalapozót kell használni. A kiegyenlített 
alapfelületnek, legalább 28 naposnak kell lennie. A problémás alapfelületeknél, 
próbaragasztást kell végezni, illetve kalapáccsal ellenőrizni kell a felület ellenállóságát. 

 
Elkészítés: 

 
 
A poranyagot hozzáadjuk a vízhez és elkezdjük a keverést. A felhasznált víznek és a 
vödörnek, tisztának kell lennie. Javasoljuk, hogy egyszerre, csak annyi anyagot keverjen 
össze, amennyit, egy óra alatt felhasznál. A keverést végezzük erőteljesen, gépi 
keverővel, amíg egy krémes, homogén, könnyen feldolgozható, megfelelő folyékonyságú 
keveréket nem kapunk. Amennyiben, nem elégséges a hozzáadott vízmennyiség, a 
termék elveszítheti tapadási tulajdonságait. 5 - 6 perc várakozás után, amikor a vegyi 
reakciók lejátszódnak, keverje össze ismét, erőteljesen az anyagot.  

 
Felhasználás: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
A sík, vakolt felületek, esetében, a kötőanyagot, az EPS, vagy XPS lapok teljes felületére 
fel kell vinni, egy 10 – 12 mm-es fogazott glettvas segítségével, majd a lapokat a 
szigetelni kívánt felületre nyomjuk. Az egyenletlen felületek esetében, a perem - pont 
technikát javasoljuk, ahol a szigetelőlap peremét körbe egy kb. 5 cm széles sávban, illetve 
a lap közepére, három tenyérnyi nagyságú pontban visszük fel a ragasztóanyagot, majd 
enyhe nyomással a szigetelni kívánt felületre nyomjuk. A ragasztó mennyiségét és 
magasságát, az alapfelület adottságainak megfelelően, úgy kell meghatározni, hogy az, a 
felülettel kb. 40 - 45%-ban érintkezzen. A felületre felvitt ragasztó, legalább 15 percig 
megőrzi a tapadását. A massza tapadását, úgy ellenőrizzük, hogy a felületet a széttárt 
újainkkal megérintjük. Ha a massza, az újainkhoz tapad, az a kötőanyag megfelelő 
tapadását jelenti. 
72 órával, a hő- és hangszigetelő lapok felragasztását követően a lapokat 
négyzetméterenként 4 – 6 tiplivel rögzítjük, majd a lapok felületére, ugyanazt a 
kötőanyagot visszük fel egy 6x6 mm-es, vagy 10x10 mm-es fogazott glettvas 
segítségével. A felület felső részétől kezdve, egy műanyaggal borított üvegszövet hálót 
húzunk, melynek lyukkiosztása, 5x5 mm-től, 10x10 mm-ig terjedhet, majd a hálót a 
kialakított sávokba nyomjuk. A glettvas egyenes felével, a hálót a kötőanyagba ágyazzuk. 
Figyelem! A hálósorok, legalább 10 cm-es sávokban fedjék egymást, illetve, az ajtók, 
ablakok sarkaiban, legalább 20 cm széles és hosszú erősítő hálósávokat ragasszunk, a 
feszültségek kiegyenlítése végett. Javasoljuk, az alkáli lerakódások ellen kezelt hálók 
használatát, amelyek súlya, legalább 145 g/m2. Az így kapott felületet a kötőanyaggal 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
A szerszámok tisztítása: 
 
 

vonjuk be, míg egy sima, hordképes, burkolásra kész felületet nem kapunk. 
A felületet min. 72 óra elteltével lehet burkolni, vagy készre dolgozni, szerves 
oldószereket nem tartalmazó anyagokkal. (javasoljuk a 7 napos várakozási időt) Az 
expandált és extrudált polisztirol lappal történő szigetelés esetén, javasoljuk a lapok düfa 
vékonyvakolatokkal történő bevonását, fedését. (düfaPutz; Trendputz; Szilikon Trendputz, 
Fassadenputz) 
A fenti javaslatokon kívül, fontos és kötelező, az érvényben lévő előírások és szabványok, 
illetve a hőszigetelési rendszerek helyes kialakítási folyamatainak a betartása. A garantált 
tulajdonságok a gyakorlati tapasztalatokon és az elvégzett teszteken alapszanak. A 
helyszín és a felhordás specifikus feltételei eltérhetnek az itt említettektől, ezért 
termékeink, eltérő  felhasználásáért, cégünk, nem vállal felelőséget. 
 
 
 
Használat után, azonnal vízzel tisztítandó! 

Tárolás: Száraz helyen, zárt csomagolásban, faraklapon. 

 
Kiszerelés: 

 
 
25 kg-os papírzsákban 

 
Kiadósság: 

 
 
kb. 5-7 kg/m² - a munkamódszertől és az aljzattól függően. 

 
Felhordási körülmények: 
 
 
 
Minőségmegörzési idő: 
 
 
Összetétel: 
 
Műszaki paraméterek: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Származási hely: 
 
Forgalmazó: 
 
Engedélyek: 

 
 
Az alapfelületnek és környezetének, a felhordási és a száradási idő alatt + 5 Co és 25 Co 

között kell lennie. A felületet ne tegyük ki közvetlen napsugárzásnak. Erős szélben, az 
anyag felhordása, nem ajánlott. Az első 3 napban nem ajánlatos, hogy eső érje a 
felületet. 
 
 
Bontatlan csomagolásban, száraz helyen tárolva, a gyártástól számított 1 év  
A csomagoláson feltüntetve (nap/hó/év) 
 
 
Cement, ásványi adalékanyagok, tapadásjavító polmerek, plasztifikálók 
 
 

• Vízigény: 5,5 – 6 l víz/25 kg zsák 
• Kiadósság: 5 – 7 kg/m2 
• Látszólagos sűrűség: 1278 g/l 
• Max. szemcseméret: 0,3 mm 
• Kinézet: világos szűrke színű csomómentes, finomszemcsés por 
• Száradási idő: 1 nap/mm 
• Bedolgozhatósági (nyitott) idő: 1,5 óra (az anyag, a bekeveréstől, enni ideig használható fel) 

• Műveleti idő: 5 – 15 perc (az anyag a felhordás helyén, ennyi ideig dolgozható el) 

• Minimális tapadás betonfelületen: 0,55 N/m2 
• Tapadás polisztirol felületen: 0,1 N/m2 
• Tűzállósági osztály: A1(C0) 
• Ízzítási veszteség: 1,74 m/m% (ETAG 004 C.2.1) 
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