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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 PORETEC NHL MÉSZVAKOLAT  

1,2 MM 
Termékkód 3587  
Állapot 2018/05  

 
Termék: hidrofil NHL-mészvakolat, kézi feldolgozáshoz 

 
Alkalmazás: Bel-és kültérben, műemlékvédelmi épületek felújításához, építésbiológiailag értékes 

újépítésű épületekhez. A PROFI Poretec NHL-rendszer rendszereleme 
 
Tulajdonságok: kézzel feldolgozható NHL mészvakolat 
 
Műszaki adatok: Összetétel: 

 
 
Anyagigény: 
Max. szemcseméret: 
Felhordási vastagság: 
Szárazanyag sűrűség: 
Nyomószilárdság: 
Hővezetési tényező λ: 
Páradiffúziós ellenállási szám µ: 
Vízigény: 
Páraáteresztő képesség: 

Természetes hydraulikus mész (NHL), homok 
0–1,2 mm, szerves adalékanyagok nélkül 
 
kb. 14 kg/m²/cm 
1,2 mm 
beltéri: min. 15 mm, kültéri: min. 20 mm 
kb. 1.650 kg/m3 
kb. 1,2 N/mm² 
kb. 0,5 W/m·K 
kb. 8 
kb. 6,5 liter tiszta víz/zsák 
SD = 0,20 

 
Normák: Európai Norma 998-1 (GP–CS I) és ÖNORM B 3346, ÖAP-Feldolgozási Irányelvek 
 
Alapfelület 
vizsgálat: 

A régi vakolatot a látható sérült felület fölött min. 100 cm-rel le kell verni, fugákat ki kell 
kaparni, falazatot megtisztítani és hagyni kiszáradni. (lásd. ÖAP irányelveket is) 

 
Feldolgozás 
technika: 

Bekeverés: 
PROFI Poretec NHL mészvakolat 1,2 mm szabadesésű vagy átfolyókeverő segítségével be 
kell keverni. 
Szabadesésű keverő esetén a 3-5 perc keverési időt mindenképpen be kell tartani. 
 
Munkatechnika: 
A feldolgozás lehet egy – vagy többrétegű. Többrétegű feldolgozás esetén az egyes 
rétegeket alaposan előnedvesíteni kell. 

 
Javaslat: + 5 °C alatt nem szabad vele dolgozni. A feldolgozási idő és a száradási idő alatt – de 

min. 3 napig – fagyhatástól óvni kell.  
 
Más anyagokkal nem szabad keverni. 

 
Hulladékkezelés: Lásd Biztonságtechnikai adatlap 
 
Minőségbiztosítás: Saját gyártóközi termékellenőrzés. Vizsgálati bizonyítvány MA 39. 
 
Szállítási forma: zsák (40 kg), 1.400 kg/raklap 
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Tárolás: Száraz helyen, raklapra fóliázva min. 6 hónapig eltartható 
 
 
Biztonsági adatok: Lásd Biztonságtechnikai adatlap 
 


