Műszaki adatlap
Profibaustoffe Austria GmbH

3660

Poretec Sanierfeinputz,
finomfelújító vakolat

Állapot: 01/2014

Termék:

Kül-és beltéri, kézi, natúrfehér mész finom vakolat

Alkalmazás:

A Profi Felújító vakolatrendszer kiegészítéseként, ha finom fedőréteget kívánunk
létrehozni. Kül-és beltérben egyaránt.

Tulajdonságok:

A Profi Felújító vakolatrendszer kiegészítő eleme (lásd: 2-9-04/D WTA-leírás). Kézi
feldolgozásra; nagyon jó páraáteresztő képesség.

Műszaki adatok:

Összetétel:

Mészhidrát, kis mennyiségű fehércement,
mészkagylóhomok 0 – 0,6 mm, adalékok

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

kb. 4,0 kg/m² 3mm vakolatvastagságnál
3 mm
>1,0 N/mm²
<1.600 kg/m³
μ = ca. 12
λ = 0,7 W/mK
kb. 10,5 liter tiszta víz /zsák

Normák:

ÖNORMEN EN 998-1 (R-CS I) és B 3346
ÖAP – Feldolgozási irányelvek

Feldolgozástechnika:

+ 5°C hőmérséklet alatt (alapfelület és levegő!) általánosságban nem szabad vakolni.
A kétrétegű Profi Felújító vakolatrendszereknél a száradási időt - 1 nap/mm – tartsuk be
(ügyeljünk az alacsony hőmérsékletre és a vastagabb rétegere!). A második réteg Felújító
vakolatot vízszintesen durvítsuk fel.
Bekeverés:
A Profi Poretec Sanierfeinputz finomfelújító vakolatot tiszta víz hozzáadásával kb. 3
percig átfolyó- vagy szabadesésű keverővel lehet bekeverni.
Munkatechnika:
Profi Poretec Sanierfeinputz finomfelújító vakolatot hóblival húzzuk fel (rétegvastagság
min.3mm) és dörzsöljük el.
A következő rétegekneka WTA-irányelveknek megfelelően különösen páraáteresztőnek
kell lennie és ennek az előírásnak meg kell felelnie:
μ . s < 0,20 m

Javaslat:

Egy réteg felvitele előtt a száradási idő min. 5 nap, ezt be kell tartani..

Hulladékkezelés:

ÖNORM S 2100 szerint (hulladékkód 31409) –
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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
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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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.

