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MŰSZAKI ADATLAP 
 
SCHAUMBILDNER 285 (SB)     
Szintetikus habképző adalékszer DIN EN 206-1/DIN 1045-2 szerinti könnyűbeton valamint 
gyári friss habarcs és könnyű falazóhabarcs gyártásához 
 
Alkalmazhatósági terület: 
A SCHAUMBILDNER 285 (SB) habképző 
adalékszerrel finom pórusú, hosszú ideig 
stabil és kiemelkedő lúgállóságú hab 
állítható elő, amely előnyösen alkalmazható 
könnyű pórusbeton, valamint gyári friss 
habarcs és könnyű falazóhabarcs 
gyártásához. 
A beton adalékszer általános 
építésfelügyeleti engedéllyel rendelkező 
habbetonhoz és könnyű betonhoz, valamint 
DIN EN 206-1 szerinti betonhoz és 
vasbetonhoz (DIN 1045-2 rendelkezéseivel 
együttesen) alkalmazható. A beton 
adalékszeer nem alkalmazható feszített 
betonhoz (feszített könnyűbetonhoz). 
 
Vizsgálatok/bizonylatok: 
Általános építésfelügyeleti engedély 
Engedélyszám: Z-3.211-1644. 
 
A termék leírása: 
A SCHAUMBILDNER 285 (SB) habképző 
adalékszerrel készült hab stabil,  finom 
légpórusok finom eloszlásához vezet az 
építőanyag mátrixban. A 
SCHAUMBILDNER 285 (SB) adalékszerrel 
készült betonok és habarcsok  
pórustérfogata és pórusszerkezete konstans 
marad. 
A habmennyiség változtatásával 0,4 – 1,6 
kg/l közötti sűrűségű könnyű pórusbetonok 
állíthatók elő. A betonok rendkívül alacsony 
önsúlyúak, hő- és hangszigetelő hatásúak.  
A gyári friss habarcsok és könnyű 
falazóhabarcsok gyártása során a habképző 
adalékszer biztosítja a hosszú időn 
keresztül stabil légpórustartalmat és ezzel 
az azonos sűrűséget is, továbá a jó 
bedolgozhatóságot a habarcs teljes 
bedolgozási ideje során. 
 
Adagolás: 
Megengedett adagolási mennyiség: 5 ml/kg 
cement. 
A beton adalékszer habpisztollyal vagy 
habadagoló berendezéssel való előállításra 
lett kifejlesztve.  

Az adagolási mennyiséget minden esetben 
minta készítésével kell beállítani. 
A SCHAUMBILDNER 285 (SB)  
adalékszerből és vízből készült 1:25 arányú 
keverék felhabzásával 1,5 – 2,0 kg 
adalékszerrel kb. 1 m3 hab állítható elő, 40-
60 kg kg/m3 közötti habsúllyal. 
 
Bedolgozás: 
A SCHAUMBILDNER® 285 (SB) 
adalékszert vizes hígításban (1 rész 
adalékszer : 25 rész víz) kell a hab 
előállításához alkalmazni. A hab 
előállításához a legelőnyösebb az SDA-
6FQ-18-H/A habosító berendezése 
alkalmazása, amely otpimálisan össze van 
hangolva SCHAUMBILDNER® 285 (SB) 
adalékszerrel. Részleteket a berendezés 
kezelési utasítása tartalmaz. A hab 
előállítására víznyomással működő 
habpisztoly is alkalmazható. 
 
Tárolás: 
Fagytól és szennyeződésektől mentes 
helyen tárolandó. 
Normál körülmények között (zárt 
csomagolásban, 20oC-on) minimum egy 
évig tárolható. 
A tárolás során be kell tartani a „Vizekre 
veszélyes anyagok tárolásához, töltéséhez 
és átrakásához alkalmazott eszközökről 
szóló rendelkezés” (VAwS) rendelkezéseit. 
 
Munkavédelem/környezetvédelem: 
  
A SCHAUMBILDNER 285 (SB) veszélyes 
anyag az 1999/45/EG Irányelv  értelmében.  
Jelöláse: Xi, irritatív. 
Szakszerű alkalmazása esetén semmiféle 
hátránya nem ismert. A termékkel való 
munkavégzés során be kell tartani az 
általános munkavédelmi és higiéniai 
előírásokat. A termék alkalmazásakor adott 
esetben az anyaggal szennyeződött 
ruházatot le kell vetni, illetve a 
szennyeződött nyálkahártyát és bőrt bő 
vízzel le kell mosni.  
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A termék enyhén vízveszélyes, WGK = 1 
(saját besorolás az 1999. május 17-i  
VwVwS szabályok szerint. 
GISCODE BZM 2. 
Kérjük, tartsák be a termék biztonsági 
adatlapjában foglaltakat! 

 
Kiszerelés: 
A termék szállítható tartálykocsiban, 1.000 
kg-os tartályokban, 200 kg-os hordókban, 
illetve 20 kg-os kannákban. 

 
Műszaki adatok: 
Alapanyag:    anionos és nem ionos tenzidek 
Szín és konzisztencia:   világossárga, tiszta folyadék 
Fajsúly (20oC) :   1,02 g/cm3, ±0,01 g/cm3 
Maximális kloridtartalom:  0,1 súly % 
 
Kiadás: 2008.06.17. Dr. Fl 
 
Megjegyzés: 
A jelen termékismertetőben lévő adatokat a gyártó a legjobb tudása és tapasztalatai szerint állította össze. Ezen 
adatok esetén csak termékleírásokról van szó, semmi esetre sem alkalmassági-, vagy eltarthatósági 
garanciákról. A termék felhasználójának kötelessége, hogy saját vizsgálatokat végezzen annak érdekében, hogy 
saját szakterületén a termékek bedolgozásával és alkalmazásával kapcsolatosan felelősséget vállaljon.  
A jelen termékismertető kiadásával minden korábbi kiadvány érvénytelenné válik. 
 
 
Gyártó: 
BASF Construction Polymers GmbH. 
Betonadalékszer üzletág 
D-39240 Glöthe, Ernst-Thällmann-Straße 9. 
Telefon: +49-39266-98310 
Telefax: +49-39266-98351 
Internet: www.basf-cc.de 
 
 
Magyarországi kizárólagos importőr: 
BASF Hungária Kft. 
Építési Vegyianyag Divízió 
1132 Budapest, Váci út 30. 
Telefon: 250-9700 
Fax: 226-0217 
www.basf-cc.hu 


