
Szeretne felbecsülhetetlen előnyre szert tenni a
szakmában és elégedett megbízókkal gazdagodni?

Minőségi alapanyag + Megfelelő keverési arányok = Penészmentes habarcs

Mészhabarcs előnyei:

A mészpótló anyagok tévesen vannak felmagasztalva, illetve indokolatlanul 
sok figyelmet kapnak annak ellenére, hogy drágábbak is, mint a „tiszta 
mész”, ráadásul nem elhanyagolható az a tény sem, amely szerint a mészpótló 
nem minősül kötőanyagnak (csak a habarcs kezelhetőségét és porózusságát mó-
dosítja). 

- repedésátfedő tulajdonság
- jól kenhető, zsíros anyagú
- rugalmas, melynek eredményeképpen a legtöbb építőanyaggal remekül „házasítható”
- lég-, és páraáteresztő
- penészesedésgátló

Homok Mész

1,55 m3

Hagyományos mészhabarcs 
~8% anyagköltség megtakarítás

1,55 m3

Mészpótlós habarcs

(1600 kg)
1 m3

(125 kg)
0,25 m3

Cement
(75 kg)
0,05 m3

Víz
(250 l)

0,25 m3

A mész az egyik legősibb, de kétségtelenül a legtisztább építőipari alapanyag. 
Gyártása mindenféle adalékanyagtól mentes.

Tudásanyag a professzionális mész felhasználáshoz:

A legjobb döntés, amit a mésszel tehet, ha szakszerűen alkalmazza! 

Homok Cement
(2000 kg)
1,25 m3

(150 kg)
0,1 m3

Vegyszer
(1 l)

0,001 m3

Víz
(250 l)

0,25 m3



Íme néhány hasznos tanács a tökéletes keverési arányokkal kapcsolatban:

Fogyasztói árak összehasonlítása: 

Építőipari felhasználáson túl a különböző mésztermékek a mindennapi élet 
problémáinak során is megoldást jelenthetnek:

1cm vastagságban felhordott (13kg/m3) vakolóanyagok esetén a Magyarországon 
beszerezhető, előre gyártott, zsákos kiszerelésű termékek áraiból számított átlagárhoz 
képest.

Helyszínen kevert mészalapú habarcs használata esetén: 
falazóhabarcsok 27% megtakarítás
vakolóhabarcsok 44% megtakarítás

1/ Kiválóan alkalmas ólak meszelésére, hiszen használatával megelőzhető a száj-, 
illetve körömfájás vírus terjedése, valamint a madárinfluenza.
Megbetegedett jószágok esetén tökéletes fertőtlenítőszer!

Ajánlott mésztermék: oltott mész

2/ A termőföld meszezése nem csak a talaj vízmegtartó képességét javítja. Jótékonyan 
hat a trágyázás, műtrágyázás eredményére, hiszen használatával biztosítható a minősé-
gi, bőséges termés.

Ajánlott mésztermék: mészhidrát vagy mészkőliszt

3/ A fák törzsének évenkénti meszezése a tél beköszöntével védelmet nyújt a kárte-
vők ellen!

Ajánlott mésztermék: oltott mész

keverési arányok m3 kg vödör
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víz

1

0,25

0,05

0,25
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125
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250 l

9

3

1

képlékenységnek 
megfelelően





További információkért állunk rendelkezésedre:

+36 30 2929 196
+36 78 553 080kutasituzep@t-online.hu6235 Bócsa III. körzet 32.


