
Műszaki adatlap 
Profibaustoffe Austria GmbH   

 

 
 

1/2 
 

Ez a műszaki információtapasztalataink és a technika legújabb állása alapján készült el. A feltételek sokfélesége miatt (különöző 
alapok, objektumok, időjárási feltételek stb) a Profibaustoffe Austria GmbH. Semmire nem kötelezett. Önmagában a műszaki 
adatlap ismerete még nem biztosítja a vevőt az anyagfelhasználás szakszerűségéről. 
 

PROFI PORETEC WTA 
TRASS-EGYRÉTEGŰ VAKOLAT 

Termékkód 
3590,3591  

Állapot 05/2018  

 
Termék: Fehér, nagy kiadósságú Trass-mészvakolat; egyrétegben, géppel és kézzel 

feldolgozható. 
 
Alkalamzás: Bel-és kültérben, alap-és fedővakolatként is alkalmas nedves, sóterhelt falazatokra. 

 
Tulajdonságok: Fehér, nagy kiadósságú Trass-mészvakolat; egyrétegben, géppel és kézzel feldolgozható, 

víztaszító. 
 
Műszaki adatok: Összetevők: 

 
 
Anyagigény: 
Max.szemcsenagyság: 
Felhordási vastagság: 
Porozitás: 
Szárazanyagsűrűség: 
Nyomószilárdság: 
Hővezetési tényező λ: 
Páradiff.ellenállási szám µ: 
Vízigény: 

Trass, mész, Perlit, mészkőhomok 0–1,2 mm, 
adalékok 
 
kb. 11 kg/m²/cm 
1,2 mm 
min. 20 mm (WTA – irányelvek szerint) 
kb. 45 Volums-% 
kb. 1.400 kg/m3 
kb. 2,2 N/mm² 
kb. 0,5 W/m·K 
kb. 8 
kb. 5 liter tiszta víz/zsák 

 
Normák: ÖNORMEN B 3346 és EN 998-1 (R-CS II), WTA 2-9-04/D, ÖAP-Feldolgozási irányelvek 

 
Alapfelület: Irányadó elv ÖNORM B 3346. Egy régi vakolatréteg esetén legalább 1 méterrel a látható 

károsodások fellett a vakolatot le kell verni, a fugákat ki kell kaparni, a falazatot meg kell 
tisztítani és kiszáradni hagyni. Lásd WTA-irányelvek 2-9-04/D. 

 
Feldolgozás-
technika: 

Profi Poretec Trass egyrétegű vakolat szabadesésű- vagy átfolyókeverővel, vakológéppel 
bekeverhető. 
Szabadesésű- vagy átfolyókeverővel tartsuk be a 3 – 5 perc keverési időt. 
 
A Profi Poretec Trass egyrétegű vakolatot beltérben lehet használni előfröcskölő nélkül 
is, ha a falazat só-és nedvességterhelése alacsony és az alapfelület egyenletes. 
 
Kültérben és egyenetlen alapfelület esetén alkalmazni kell Profi Poretec WTA 
Előfröcskölőt.  
25mm vakolatvastagság felett  A Profi Poretec Trass egyrétegű vakolatot két rétegben 
kell felhordani (várakozási idő 24 óra). Az első réteg felületét vízszintesen érdesíteni kell, 
azután lehet a második, kb. 5mm vastag réteget felhordani és eldörzsölni. 
Még nagyobb vakolatvastagság esetében az első réteg után kb. 7 nap várakozási idő kell, 
közben a vakolatot nedvesen kell tartani.    

 
Javaslat: + 5 °C alatt nem feldolgozható. A feldolgozási és a száradási idő alatt óvni kell a 

fagyhatástól. Más anyaggal nem keverhető. 
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Egyrétegű feldolgozás a kis-és közepes sóterhelésű és nedvességű falazatokon 
lehetséges. Magasabb sóterheltség esetében többrétegben kell az anyaggal dolgozni, az 
előírt száradási idők betartásával. 

 
Hulladékkezelés: Lásd Biztonságtechnikai adatlap 

 

 
 

 
Minőségbiztosítás: Saját gyártóközi termékellenőrzés. 

 
Szállítási forma: Zsák (25 kg), 1.200 kg/raklap 

Siló 
 
Tárolás: Száraz helyen, raklapra fóliázva min. 6 hónapig eltartható 

 
Biztonsági adatok: Lásd Biztonságtechnikai adatlap 

 


