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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 viszonyok, stb.) ezen tartalomból kifolyólag a Profibaustoffe Asutria GmbH. semmire nem kötelezett.. 
Nem mentesítik a vevőt termékeink tervezett felhasználási célra való alkalmasságának saját felelősségre történő ellenőrzése alól. 

PROFI ELŐFRÖCSKÖLŐ 4 MM Termékkód  2000, 2010  
Állapot 05/2018  

 
Termék: Gépi és kézi cement előfröcskölő minden vakolatalapra 

 
Alkalmazás: Bel-és kültéri, cement előfröcskölő minden vakolatalapra. 

 
Tulajdonságok: Tapadáselősegítő és egyenletes nedvszívású alapfelület kialakításához.  

 
Műszaki adatok: Összetétel: 

Anyagigény: 
Felhordási vastagság:  
 
Nyomószilárdság: 
Szárazanyagsűrűség: 
Páradiffúziós ellenállási szám: 
Hővezetési tényező: 
Vízigény: 

Cement, mészkőhomok 0 – 4 mm, adalékok 
kb. 8,0 kg/m² (teljes fedéssel) 
Teljes fedéssel (8 kg/m²) vagy feles fedéssel, 
vakolatalaptól függően. 
> 15,0 N/mm² 
kb. 1.900 kg/m³ 
µ < 25 
λ = 1,0 W/mK 
kb. 8,0 liter tiszta víz zsákonként 

 
Normák: Európai Norma EN 998-1 (GP - CS IV), ÖNORM B 3346 und ÖAP-Irányelvek. 

 
Feldolgozás-
technika: 

A vakolatalapnak száraznak, pormentesnek, teherbírónak, egyenletes felületűnek 
(ÖNORM  DIN 18202 szerint), nedvszívónak,kivirágzás- és fagymentesnek kell lennie. 
(alap és levegő hőmérséklete +5 °C felett).  
 
Erősen nedvszívó vakolatalapokat elő kell nedvesíteni. Sima és sűrű betonbelületekre ne 
használjuk (ilyen esetben PROFI Tapadóhabarcsot hordjunk fel vízszintesen fogasspakli 
segítségével). 
 
Bekeverés: 
A PROFI Előfröcskölő 4 mm bármilyen vakológéppel bekeverhető és bedolgozható. Kézi 
felhordás esetén  szabadesésű keverőben keverjük be (keverési idő kb. 2 perc). 
 
Munkatechnika: 
PROFI Előfröcskölő 4 mm teljes vagy feles fedésben hordjuk fel, hogy egy jól kezelhető 
felületet kapjunk. Kedvezőtlen feltételek esetén ( erősen nedvszívó vakolatalap, szél, 
magas hőmérséklet) vízzel utónedvesíteni kell. 

 
Javaslat: Ügyeljünk arra, hogy ne keletkezzen üvegesedett felület, mert az a következő 

vakolatréteg nem megfelelő tapadásához vezethet. A következő munkafolyamatokig az 
állásidő min. 3 nap (időjárástól függően még több is lehet). 
Alaptól függően a várakozási idő hosszabb is lehet. Az ÖAP-Irányelvek és az  ÖNORM B 
3346 norma szerint faforgácstégla, faforgács- és fagyapot  szigetelő lemezek esetén az 
állásidő min. 2 hét kell legyen. Rákövetkező gipszvakolat esetén a várakozási idő min. 3 
hét.  
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Hulladékkezelés: lsd. Biztonságtechnikai adatlap. 

 
Minőségbiztosítás: Saját gyártásközi termékellenőrzés. 

 
Szállítási forma: 
 
 
Tárolás: 

zsák (40 kg), 1.400 kg/raklap 
Siló 
 
Szárazon, raklapra fóliázva min. 6 hónapig eltartható. 

 
Biztonságtechnikai 
adatok: 

 
lsd. Biztonságtechnikai adatlap. 

 


