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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 
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PROFI MK2 1,2 MM Termékkód 1150, 1160  
Állapot 05/2018  

 
Termék: Natúrfehér mész-gépi dörzsvakolat, beltérben és kültérben 

 
Alaklamzás: Lakó-és vizes helységek W3 igénybevételi osztályig. Csempézés alá NEM használható. 

Homlokzati alapvakolat. 

 
Tulajdonságok: Többrétegben feldolgozható, natúrfehér mész-gépi vakolat, kevés fehércement-

tartalommal. Nagyon jó páraáteresztő képességű dörzsvakolat (μ = kb. 8). 
 

Műszaki adatok: Összetétel: 
 
Anyagigény: 
Felhordási vastagság: 
 
Nyomószilárdság: 
Hajlítószilárdság: 
Szárazanyagsűrűség: 
Páradiff.ellenállási szám: 
Hővezetési tényező: 
Vízigény: 

mészhidrát, fehércement, Perlit, 
mészkőhomok 0–1,2 mm, adalékok 
kb. 14,0 kg/m²/cm 
Beltér: fal min. 10 mm, mennyezet min. 8 mm,  
Kültér: min. 20 mm 
> 1,0 N/mm² 
> 0,5 N/mm² 
kb. 1.450 kg/m³ 
μ = kb. 8 
λ = 0,60 W/mK 
kb. 9,0 - 9,5 liter tiszta víz/zsák 

 

Normák: Európai Normák EN 998-1 (CS I), 13914-1, 
ÖNORM B 3346 és ÖAP-Feldolgozási irányelvek. 

 

Feldolgozás-
technika: 

A vakolatalapnak száraznak, pormentesnek, teherbírónak, egyenletes felületűnek 
(ÖNORM DIN 18202 szerint), nedvszívónak,kivirágzás- és fagymentesnek kell lennie. (+5 
°C alatt (alapfelület, anyag, levegő!) nem szabad az anyaggal dolgozni).  
 
A vakolási munkák megkezdése előtt a felületet meg kell vizsgálni. Az alábbi kiegészítő 
intézkedések szükségesek lehetnek, az alkalmazási előírásoknak megfelelően (ÖN B 
3346): 
 

Tégla 
 

Beltér: nem szükséges 
Kültér: PROFI Előfröcskölő (száradási idő min. 3 nap), 
magas hőszigetelésű anyagoknál (λ-érték < 0,13 
W/mK) üvegszövet beágyazása szükséges 
 
 

Pórusbetonkövek  
 

Beltér: előnedvesítés 
Kültér: PROFI Előfröcskölő (száradási idő min. 3 nap), 
magas hőszigetelésű anyagoknál (λ-érték < 0,13 
W/mK) üvegszövet beágyazása szükséges 
 

Mészhomokkő 
 

Beltér: előnedvesítés és PROFI Előfröcskölő 
(száradási idő min. 3 nap) 
Kültér: előnedvesítés és PROFI Előfröcskölő 
(száradási idő min. 3 nap) és üvegszövet beágyazása 
 

Beton, könnyűbeton Bel-és kültérben: tapadóhíd  
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 (PROFI Tapadóhabarcs 0,6 mm) 
 

Faforgács-lapok 
 

Beltér: nem szükséges 
Kültér: PROFI Előfröcskölő (száradási idő min. 2 hét) 
vagy esetenként üvegszövetháló 
 

Faforgács-hőszigetelő lapok 
(egyrétegű) 
 

Beltér: 5,0 cmnél vastagabb lap esetén PROFI 
Előfröcskölő szükséges (száradási idő min. 3 hét) 
Kültér: PROFI Előfröcskölő (száradási idő min. 2 hét) 
és ragasztóval bekent üvegszövetháló 
 

Faforgács-hőszigetelő lapok 
(kettő-háromrétegű) 
 

Beltér: 5,0 cmnél vastagabb lap esetén PROFI 
Előfröcskölő szükséges (száradási idő min. 3 hét) 
Kültér: PROFI Előfröcskölő (száradási idő min. 2 hét) 
és ragasztóval bekent üvegszövetháló 
 

Fagyapot-hőszigetelő lapok 
(egyrétegű) 
 

Beltér: beágyazott PROFI Előfröcskölő vagy 
beágyazott üvegszövetháló 
Kültér: PROFI Előfröcskölő (száradási idő min. 2 hét) 
és beágyazott Előfröcsöklő vagy beágyazott 
üvegszövetháló 
 

Fagyapot-hőszigetelő lapok 
(kettő-háromrétegű) 
 

Beltér: beágyazott PROFI Előfröcskölő vagy 
beágyazott üvegszövetháló 
Kültér: PROFI Előfröcskölő (száradási idő min. 2 hét) 
és beágyazott üvegszövetháló 
 

Könnyűszerkezetes 
építmények 
 

Beltér: beágyazott PROFI Előfröcskölő vagy 
beágyazott üvegszövetháló 
Kültér: PROFI Előfröcskölő (száradási idő min. 2 hét) 
és beágyazott Előfröcsöklő vagy beágyazott 
üvegszövetháló 
 

 

 
 
 
 

Bekeverés: 
PROFI MK2 1,2 mm bármilyen vakológéppel bekeverhető. 
 
Munkatechnika: 
A felhordás után H-kaparókefével elegyenesíteni, megszilárdulás után az 
egyenetlenségeket kijavítani („vágni“). 
Következő nap (időjárástól és alapvakolattól függőeng) még egy vékony réteget fel kell 
hordani és eldörzsölni. 

 

 

PROFI MK2 1,2 mm natureplus- minősítéssel rendelkezik,amellyel ökológiai 
építőanyagok besorolást kapott.A lakóépületek energiatanúsítvány kiadásánál NÖ-ban 
plusz pontot jelent az MK2 használata. 

 
Hinweis: 
 

Standard-felületminőség Q2. 
Folyamatos száradásról gondoskodjunk, a száradási idő 1 mm-ként legalább 1 nap.                                     
Ügyeljünk arra, hogy semmilyen gipszet az elektromos vezetékek beépítésénél, 
rögzítésénél ne használjunk. 
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Kültéri fedővakolatként minden ásványi fedővakolat alkalmas, úgy mint PROFI 
Natúrfehér vagy Edelweiß, pasztás fedővakolatok közül a  PROFI Szilikát és Szilikongyanta 
vakolat. 

 
Hulladékkezelés: Lásd Biztonságtechnikai adatlap 

 
Minőségbiztosítás: Saját gyártásközi termékellenőrzés 

 
Szállítási forma: 
 
 
Tárolás: 

zsák (40 kg), 1.400 kg/raklap (35 zsák) 
Siló 
 
Száraz helyen, raklapon lefóliázva legalább 6 hónapig eltartható. 

 
Biztonsági adatok: Lásd Biztonságtechnikai adatlap 

 


