
 

 

 

 

 

 

 

MŰGYANTA PADLÓ 

(500 kg terhelés alatt – nincs targonca, valamint kézi raklapmozgató forgalom) 

 

1. Hordozó felülettel szemben támasztott követelmények 

• Ajánlott: legalább C20 minőségű, saját levében simított beton, 28 nap kötési idő 

letelte után. A beton repedéseit előzőleg műgyanta betonnal kell kijavítani. 

• Járólapra, csempére, egyéb kerámiákra nem javasoljuk a felhordást, mert a két 

anyag között nem jön létre megfelelő tapadás. A gyanta el fog válni a felülettől. 

• A teljesen sima hordozó felületet (pl. aljzatkiegyenlítőt) fel kell érdesíteni, hogy 

nagyobb legyen a tapadási felület. 

• A hordozó felület nem lehet poros, olajos, zsíros, festett és alulról nem kaphat 

nedvességet. 

• A hordozófelületen esetlegesen megtalálható egyéb anyagok (pl. linóleum 

ragasztó, pálmatex stb.) kedvezőtlenül befolyásolják a műgyanta kötését. 

• A munkálatok megkezdése előtt tapadáspróba elvégzése kötelező! 

 

 

2. Ajánlott technológia: 

1) A felület felcsiszolása. 

2) Takarítás, portalanítás. 

3) Alapozás 

a. Varioplast alapozó gyanta felhordása Teddy hengerrel. 

b. Alapozó gyanta anyagigény: kb. 0,3 kg/m2. 

4) Színezett fedőréteg (Varioplast fedőgyanta) felhordása 

a. az aktivált (bekevert) gyantát a felületre kell önteni; 

b. terítés: fogazott glettvassal; 

c. anyagigény: kb. 1,5 kg/m2. 

  



 

 

 

 

 

 

 

3. Egyéb ajánlások, információk 

• A Varioplast termékek hígítása nem ajánlott. 

• A használt ecsetek, teddy hengerek, törlőrongyok kimosása nem lehetséges. 

• A színes Varioplastot minden esetben alaposan fel kell keverni. Amennyiben 

kisebb adagonként történik a felhasználása, úgy minden adag kiöntése előtt 

szintén fel kell keverni. 

• A gyantába mért „B” komponenst minden esetben – lehetőleg fúrógépbe 

fogott keverőszárral – alaposan el kell keverni. 

• A Varioplastot csak a hozzá adott „B” komponenssel szabad keverni, aktiválni. 

o Először kis mennyiséget érdemes bekeverni. 

Pl. a 20 kg-os kannából öntsünk át egy vödörbe 1-2 kg-ot és keverjünk 

be 2 % „B” komponenssel. Ha ez a mennyiség gyorsan felhasználásra 

kerül (ügyesen behúzza a mester), csak akkor keverjünk be nagyobb 

(max. 5 kg) mennyiséget. 

o Ha már elkezdett gélesedni a gyanta (pl. a keverő edényben), akkor nem 

ajánlott a további felhasználása, mert csombékos, egyenetlen felületet 

képez. Keverjünk újabb adag gyantát egy új vödörben! 

• Minél magasabb a hőmérséklet annál hamarabb indul meg a térhálósodás, azaz 

a gyanta kötése. 

• Hideg felületen, hideg épületben nagyon elhúzódik a gyanta kötési ideje. Akár 

24 óra is lehet. 

• Padló behúzása esetén mindig a hátsó faltól haladjunk a kijárat irányába. 

Ameddig a gyanta nem köt meg, addig nem szabad terhelni (rámenni, 

rápakolni). 

• Az Alapozó gyantát általában Teddy hengerrel érdemes felvinni, míg a Fedő 

Varioplastot lapos vagy fogazott glettvassal ideális elteríteni. 

• A használat előtt alaposan el kell olvasni a használati útmutatóban feltüntetett 

biztonsági és munkavédelmi leírást! A leírtakat minden esetben be kell tartani. 

 

Szakmai tanácsadással állunk szíves rendelkezésükre! 

+36 70 943 1146 

 


