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PROFI PORETEC MESZESGLETT Termékkód 3609  
Állapot 2019/02  

 
Termék: Hidrofil meszesglett  sima felület kialakításához, kézi feldolgozáshoz 
 
Alkalmazás: Bel-és kültérben, műemlékvédelmi és régi épületek felújításához, építésbiológiailag 

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

 
 
Anyagigény: 
Szilárdsági osztály: 
Szárazanyag sűrűség: 
Páradiffúziós ellenállási szám 
µ: 
Hővezetési tényező λ: 
Vízigény: 
Páraáteresztő képesség: 

Természetes hydraulikus mész, homok 0–0,2 mm, 
adalékok 
 
kb. 1,25 kg/m²/mm 
kb. 1 N/mm² 
kb. 1.300 kg/m³ 
 
kb. 12 
kb. 0,47 W/m K (táblázati érték, P = 50 %) 
kb. 9 liter tiszta víz /zsák 
SD = 0,02 

 
Normák: EN 998-1 (CS I), ÖNORM B 3346, ÖAP-Feldolgozási irányelvek 
 
Feldolgozás-
technika: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az alapvakolat és a levegő hőmérséklete a feldolgozás és a száradás ideje alatt nem lehet 
kevesebb  + 5° C-nál, a falazatot min. 7 napig óvni kell a fagytól. 
Az alapfelületet az ÖNORM B 3346 és az ÖAP irányelveknek megfelelően kell vizsgálni és 
szükség esetén előkezelni. (pl. előnedvesíteni). 
 
Porózus felületeket PROFI Fixativval vagy PROFI Poretec Mélyalapozóval kezelni kell. 
Nem teherbíró rétegeket (régi vakolat vagy festék) el kell távolítani. 
 
Bekeverés: 
A PROFI Poretec Meszesglettet tiszta vízben kb. 5 percig ázni kell hagyni majd 
keverőszárral átkeverni. A terméket hosszabb ideig is lehet áztatni, ha javítani 
szeretnénk a feldolgozhatóságát. 
 
Munkatechnika: 
PROFI Poretec Meszesglettet 2 rétegben, rétegenként 1-2 mm vastagságban kell 
felhordani  (összvastagság 2- 4 mm) és a végén elsimítani. A 
PROFI Poretec Meszesglettet nem lehet eldörzsölni. Kerülni kell a túl gyors kiszáradást. 
ezáltal lehet a repedésképződést is kiküdzöbölni. 
 
A vakolat megkötéséhez ill. megszilárdulásához a környező levegő  CO2 tartalmára van 
szükség, egyúttal a víztartalmát le kell adnia. Ezért jelentősen hozzájárul a megfelelő 
minőség kialakulásához a kiadós szellőztetés. 
 
A  rákövetkező rétegeknek kiváló páraáteresztőknek kell lennie,  szilikátfesték esetén a 
PROFI Poretec Meszesglett száradási ideje min. 4 hét. 

 
Javaslat: Nem keverhető más anyaggal. 
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Hulladékkezelés: Lásd Biztonságtechnikai adatlap 
 
Minőségbiztosítás: Saját gyártóközi termékellenőrzés.  
 
Szállítási forma: zsák (25 kg), 1.250 kg/raklap 
 
Tárolás: Száraz helyen, raklapra fóliázva min. 6 hónapig eltartható 
 
Biztonsági adatok: Lásd Biztonságtechnikai adatlap 
 


