„Minőség és
megbízhatóság!”

WTA Sanierplus, Fehér

Építsen ránk!

A Profi WTA Felújító rendszer 3. rétege
Javaslat:
Egy jól funkcionáló felújítórendszerhez elengedhetetlen,
hogy az egyes munkafázisok
között a szükséges száradási
időket betartsuk. Az egyes vakolatrétegek közötti jó tapadás
érdekében a vízszintesen húzott
durva bevágások( utcai seprűvel, vakolat-fésűvel) elengedhetetlenek.
Kimondottan a kézi feldolgozáshoz fejlesztettük ki a
felújító vakolatokat finom felületű
struktúrákkal és fehér színnel .

Alkalmazás:
Nedves, magas sótartalmú falazatokra, vastag vakolatokra. Kül-és beltérben is alapvakolatként használható. Kiegészítésként ásványi Profi fedővakolatok (pl. Felújító

Finomvakolat fehér, glettelő, 0,6 mm-es finomvakolat, 1,0 mm-es finomvakolat
fehér, nemesfehér 1,0 mm, de Profi szilikátvakolat is) és páraáteresztő, ásványi
színek is felhasználhatóak. Ha nincs előtte
Profi kiegyenlítővakolat réteg, akkor 2.–3.
rétegként alkalmazható, a sóterheléstől
függően min. 3 cm vastagságban.
Tulajdonságok:
A Profi Felújító-vakolatrendszer alkotóeleme
(lásd: 2-9-04/D WTA-leírás). Kézi és gépi
feldolgozáshoz; jó páraátáteresztőtulajdonság és magas porozitás jellemzi.

WTA SANIERPLUS, FEHÉR
Műszaki adatok:

A WTA Felújító rendszer
elemei
1 WTA GÚZOLÓ

Összetétel: Mészhidrát, fehércement, perlit,
mészkőhomok 0 – 1,2 mm, adalékok
Anyagigény: kb. 12,5 kg/m² 10mm vakolatvastagságnál
Min.vastagság: WTA – irányelv szerint 20 mm
Nyomószilárdság: kb. 3,0 N/mm²
Páradiffúziós ellenállási szám: µ = 8
Porozitás:> 40 Volums-%

2 WTA KIEGYENLÍTŐ
VAKOLAT

Normák:

3 WTA SANIERPLUS,
FEHÉR

Feldolgozástechnika:
A Profi Poretec WTA fehér felújítási vakolat Plust két rétegben kell feldolgozni.
Először 15 mm vastagságban és a felszínét vízszintesen, durván eldolgozni. A vakolat mm-vastagságától függően a száradási idő legalább 1 nap/mm . 25 mm feletti vakolatvastagság esetén a vakolatot több rétegben kell felhordani! A második réteg
min. 5 mm és érdesített felületű legyen! Ha finomabb vakolatfelületet kívánunk létrehozni, akkor a második réteget is dörzsöljük el és a fent meghatározott ideig hagyjuk
állni! Végezetül a Profi szállítási programból kiválasztott felületi vakolatot vigyük fel! A
fedővakolatoknak a WTA-irányelveknek megfelelően különösen páraáteresztőnek kell
lenni, meg kell felelnie a: µ . s < 0,20 m követelménynek!

4 PROFI SIMÍTÓ FINOMVAKOLAT
5 IGÉNY SZERINT,
WTA IRÁNYELVEKNEK MEGFELELŐ
FEDŐFESTÉK, VAGY
VÉKONYVAKOLAT

ÖNORMEN B 3345 és B 3346, ill. B 3355 ;WTA – Engedély; ÖAP – Feldolgozási irányelvek VAR V

