Műszaki adatlap
Profibaustoffe Austria GmbH

Poretec WTA kiegyenlítő vakolat

3570, 3580
Állapot: 01/2014

Termék:

Kiegyenlítő vakolat és/vagy sótároló nedves, sótartalmú falazatoknál

Alkalmazás:

Nedves, magas sótartalmú falazatokra, vastag vakolatokra. Kül-és beltérben is felújító
alapvakolatként használható.
Kiegészítőleg alkalmazható a Profi Poretec WTA Sanierplus Felújítóvakolat, min. 15mm
vastagságban. Zárórétegként alkalmazhatók ásványi Profi fedővakolatok (pl. Felújító
finomvakolat fehér, Simítóvakolat, Finomvakolat 0.6mm, Nemesfehér 1,0mm és 2,0mm)
vagy Profi Szilikátvakolat és páraáteresztő, ásványi festékek.

Tulajdonságok:

A Profi Felújító-vakolatrendszer alkotóeleme (lásd: 2-9-04/D WTA-leírás). Gépi
feldolgozáshoz; jó páraátáteresztő-tulajdonság és magas porozitás

Műszaki adatok:

Összetétel:

Cement, mészkőhomok 0 – 4,0 mm, Perlit, adalékok

Anyagigény:
Min.vastagság:
Nyomószilárdság:
Szárazanyagsűrűség:
Porozitás:
Páradiff.ellenállási szám:
Hővezetési tényező:
Vízigény:

kb. 13,0 kg/m² 10 mm vakolatvastagságnál
10 mm (WTA-irányelv szerint)
kb. 3,5 N/mm²
kb. 1.600 kg/m³
> 45 Volums-%
μ < 18
λ = 0,7 W/mK
kb. 8,5 liter tiszta víz zsákonként

Normák:

ÖNORMEN B 3345, B 3346 és EN 998-1 (R-CS II)
WTA 2-9-04/D, ÖAP – Feldolgozási irányelvek

Verarbeitungstechnik:

A régi vakolatot a látható sérült felület alatt min. 50 cm-re le kell verni. A fugákat 2 cm
mélyen ki kell kaparni. Végezetül a felületet nagynyomású levegővel portalanítani kell ill.
megfelelően ki kell szárítani. A nagyobb mélyedéseket külön munkafolyamatban új
téglával vagy habarccsal ki kell javítani.
+5 °C alatt (alapfelület és levegő!) alapvetően vakolási munkát végezni nem lehet.
Tapadáselősegítésként a Profi Poretec WTA Előfröcskölőt (legalább 3 nap száradási
idővel) féltakarással felhordani.
Bekeverés:
Profi Poretec WTA Kiegyenlítő vakolatot kézi feldolgozásnál tiszta vízzel, betonkeverőben
maximum 3 percig (különben fenn áll a túlkeverés veszélye) keverjük. Inkább
vakológépes feldolgozás ajánlott. (Air-Mix-keverőcsöve
Munkatechnika:
A Profi Poretec WTA Kiegyenlítő vakolatot min. 10mm vastagságban kell felvinni és a
felszínét vízszintesen durván eldolgozni. A vakolat mm-vastagságától függően a száradási
idő legalább 1 nap/mm (figyelembe véve a különböző vakolatvastagságokat!). 25 mm
feletti vakolatvastagság esetén a vakolatot több rétegben kell felhordani.
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Ez a műszaki adatlap tapasztalataink és a technika legújabb állása alapján készült el. A feltételek sokfélesége miatt (különböző alapok, objektumok, időjárási
feltételek stb.) a leírtaktól a Profibaustoffe Austria GmbH. eltérhet. Önmagában a műszaki adatlap ismerete még nem biztosítja a vevőt az anyagfelhasználás
szakszerűségéről

Műszaki adatlap
Profibaustoffe Austria GmbH
Második rétegként használjuka Profi Poretec WTA Sanierplus Felújító vakolatot,
min.15mm vastagságban, a felületét dörzsöljük el.
Ha finomabb felületet kívánunk kialakítani, ezt a réteget is durvítsuk és várjuk ki a
megfelelő száradási időt (lásd fenn). Fedőrétegként választhatunk a Profi-rendszerekből
egy ásványi fedővakolatot.
A fedő vakolatrétegeknek vagy festéseknek a WTA-irányelveknek megfelelően különösen
páraáteresztőnek kell lennie és ennek az előírásnak meg kell felelnie:
μ . s < 0,20 m
Javaslat:

Egy jól funkcionáló felújító-rendszerhez 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, vakolatfésűvel) elengedhetetlenek.
Profi szolgáltatásunkhoz tartozik, hogy a felületekből és a vakolatokból mintát
veszünk és írásos felújítási javaslatokat teszünk.
.

Hulladékkezelés:

ÖNORM S 2100 szerint (hulladékkód 31409) –
lsd. Biztonságtechnikai adatlap (BA).

Minőségbiztosítás:

Saját gyártóközi termékellenőrzés.

Szállítási forma:

40 kg/zsák (35 zsák/raklap = 1400 kg)
Siló

Tárolás:

Száraz helyen, raklapra fóliázva
min. 6 hónapig eltartható

Biztonsági adatok:

lsd. Biztonságtechnikai adatlap (BA)

Gyártó:
Profibaustoffe Austria GmbH
2115 Ernstbrunn, Mistelbacher Straße 70-80
Tel.: +43 2576/2320-0
Fax: +43 2576/2320-45
E-Mail: mail@profibaustoffe.com
Forgalmazó:
Profibaustoffe Hungária Kft.
H-2371 Dabas, Kandó Kálmán u. 15.
Te.: +36/29/562-370, Telefax: +36/29/562-371
Mail: iroda@profihungaria.hu
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