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Vario H 

 

TERMÉKADATLAP 
VARIO H 

 
  
 A Vario H hézagoló és felületsimító anyagot a speciál is üvegszálháló 
borítású Glasroc H építőlemezek hézagolására és felületi glettelésére 
alkalmazzuk.  
 
Termékelőnyök: 
Egyszerűen bekeverhető 
Jól tapad 
Gyorsan köt 
Környezetbarát 
 

 
 

Vario H műszaki adatok 

Kiszerelés 5 kg 
Bedolgozhatósági idő Kb. 40 perc 
Bekeverési arány 5 kg gipszhez 2,85 l víz 

Alapfelület előkészítése A felületről a zsírt, piszkot, port távolítsuk el, hogy az alap tiszta és 
szilárd legyen. 

Bekeverés 

Tiszta edényben tiszta vízzel keverjük el. Ne használjunk egyéb 
adalékot! 5 kg Vario H anyaghoz kb. 2,85 liter víz szükséges.  A port 
egyenletesen szórjuk a vízbe, majd 3 percig hagyjuk ázni. Rövid 
beszívódási idő után keverjük kézzel vagy keverőszárral krémszerű 
anyaggá.  

Bedolgozás 

Tisztítsa meg az éleket és a felületet a portól és szennyeződéstől! A 
bekevert Vario H hézagoló anyagot glettvassal a hosszanti- és 
kereszthézagokba nyomjuk, elhelyezzük a Hydro üvegszálas 
hézagerősítő szalagot és simára gletteljük. 
Megkeményedés után (kb. 40 perc) spatulyával eltávolítjuk az 
esetleges sorját. Igény esetén a már megkeményedett utóhézagolt 
felületre (40 perc után) még egy további, vékony glett réteg is 
felhordható. A glettelés esetleges egyenetlenségeit szükség szerint 
csiszoljuk, amíg teljesen sima felületet nem kapunk. 

Felhasználás Minimum +5 °C felületi és levegő hőmérséklet 
Tárolás Szárazon, nedvességtől védett helyen tárolandó 

Szavatossági idő Felhasználható a gyártástól számított 12 hónapig. A megkezdett 
zsákokat visszazártan tároljuk, és 3 hónapon belül használjuk fel! 

 


