
Lewell PR 330
Profi aljzatkiegyenlítő
Vastagon a legjobb  
- extrém körülményekre is

• önterülő, szálerősített, gyorskötésű
• 3-30 mm rétegvastagságig
• feszültségmentes
• magas szilárdságú
• ragasztott parkettákhoz is



Figyelünk az alapokra! 
Mert az aljzatkiegyenlítés különösen fontos a további burkolat tartóssága szempontjából.

Vastag kiegyenlítés? Extrém körülmények, extrém igénybevétel? Nagy felület? 

Az Ön igényére szabva

Szálerősített, feszültségmentes önterülő aljzatkiegyenlítő. 
Univerzálisan használható, beltéri sima felületek készítéséhez 
hidegburkolatok ragasztása, melegburkolatok és ragasztott 
parketták fektetése előtt 3-30 mm rétegvastagságig. Különösen 
alkalmazható extrém egyenetlenségek kiegyenlítésére, nagy 
felületek szintkiegyenlítésére.

A tökéletes alapfelületekért! Gyors száradás. Speciális terülés. 
Jobb csiszolhatóság.

Lewell PR 330 Profi aljzatkiegyenlítő

Felhasználási területek:

• gyengébb minőségű, kritikus alapfelületekre kimondottan ajánlott a feszültségmentessége miatt

• új és régi, normál és nagy igénybevételnek kitett alapfelületek kiegyenlítésére is

• családi házak, lakóépületek, közösségi épületek, valamint bevásárló központok, csarnokok, 
sportpályák aljzatkiegyenlítési munkáihoz

• nagy vastagságú kiegyenlítésekhez is

• minden hideg- és melegburkolattal könnyen és tökéletesen burkolható

Műszaki adatok:

EN 13813 szerint CT-C30- F6
EC1 Plus R nagyon emissziószegény

Anyagszükséglet: kb. 1,6 kg/m2/mm
Vízigény: kb. 0,22 l/kg (kb. 5,5 l/25 kg zsák)
Rétegvastagság: 3-30 mm
Feldolgozási idő: kb. 20-30 perc
Járható: kb. 2 óra után
Burkolható hidegburkolatok esetén: 
szívóképes alapfelületeknél kb. 18 óra után
Burkolható melegburkolatok esetén:
szívóképes alapfelületeknél kb. 24 óra után 10 mm-ig
szívóképes alapfelületeknél kb. 48 óra után 10 mm felett
Burkolható ragasztott parketta esetén:
szívóképes alapfelületeknél kb. 48 óra után

A további részleteket keresse a termék műszaki adatlapján.

A zsákon található 
ikonok segítenek 
a tájékozódásban:

Magas szilárdságának köszönhetően ragasztott fapadlókhoz, parkettákhoz, svédpadlókhoz is tökéletes megoldás.Speciális összetevői 
révén feszültségmentes, így jó megoldás nagy felületek egy munkamenetben történő kiegyenlítéséhez, ill. kritikus alapfelületekre.  
A csiszolás során elhanyagolható mennyiségű por keletkezik. Alkalmas extra vastag (30 mm) kiegyenlítésre is egy munkamenetben,  
egy rétegben.

Kivitelezők figyelmébe: 

GÖRGŐSSZÉK
 TERHELÉS

PARKETTÁHOZ GYORS
 SZÁRADÁS 

18 h

RÉTEGVASTAGSÁG

1-10 mm

PADLÓFŰTÉSRE IS BELTÉRBENVÍZIGÉNY 

5,5 L

SZÁLERŐSÍTETT

FÜR DIE 
PERFEKTE OBERFLÄCHE

Rasche Trocknung 
Spezialverfl üssiger

Bessere Schleifbarkeit
Hohe Saugfähigkeit

Kérdése van?  
Forduljon szaktanácsadóinkhoz! 

www.aljzatkiegyenlitok.hu


