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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 
adatlap ismerete még nem biztosítja a vevőt az anyagfelhasználás szakszerűségéről. 
 

PROFI PORETEC  

FELÚJÍTÓ FINOMVAKOLAT 
Termékkód 3660  
Állapot 05/2018  

 
Termék: Kézi, natúrfehér meszes finomvakolat 

 
Alkalmazás: Bel-és kültérben, minden mész és mész-cementes alapvakolatra és WTA-felújító 

vakolatra.  
 
Tulajdonságok: Kézi feldolgozású, meszes fedővakolat, finomszemcsés dörzsvakolat, kiváló páraáteresztő 

képességgel. 
 
Műszaki adatok: Összetétel: 

 
 
Anyagigény: 
Felhordási vastagság: 
Nyomószilárdság: 
Szárazanyagsűrűség: 
Páradiff.ellenállási szám µ: 
Hővezetési tényező λ: 
Vízigény: 

Mészhidrát, meszes kagylóhomok 0–0,6 mm, adalékok, 
kevés fehércement 
 
kb. 4 kg/m²/3 mm 
min. 3 mm 
≥ 1 N/mm² 
< 1.600 kg/m³ 
kb. 12 
kb. 0,7 W/m·K 
kb. 10,5 liter tiszta víz/zsák 

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

 
Feldolgozás-
technika: 

Általánosságban véve  + 5° C (alapvakolat és levegő hőmérséklete!) alatt nem lehet 
vakolási munkálatokat végezni. 
. 
 
A kétrétegű PROFI Poretec-Felújító rendszerek száradási idejét – mm-enként 1 nap – be 
kell tartani! (Ügyeljünk az alacsonyabb hőmérsékletre és a többrétegű feldolgozásra). A 
második réteg felújítóvakolatot vízszintesen érdesíteni kell. 
 
Bekeverés: 
A PROFI Poretec Felújító finomvakolatot átfolyó-vagy szabadesésű keverőben, tiszta víz 
hozzáadásával kb. 3 percig keverjük. 
 
Munkatechnika: 
A PROFI Poretec Felújító finomvakolatot hóblival hordjuk fel (vakolatvastagság min. 3 
mm) és dörzsöljük el. 
 
A WTA-Irányelveknek megfelelően a követő rétegeknek kiváló páraáteresztő képességgel 
kell bírniuk és és az alábbi feltételnek meg kell feleniük: μ . s < 0,20 m 

 
Javaslat: A következő munkafolyamatok min. 5 nap száradási idő után következzenek. 

 
Hulladékkezelés: Lásd Biztonságtechnikai adatlap 

 

 
 

 
Minőségbiztosítás: Saját gyártóközi termékellenőrzés. 
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Szállítási forma: Zsák (40 kg), 1.400 kg/raklap 

 
 
Tárolás: Száraz helyen, raklapra fóliázva min. 6 hónapig eltartható 

 
Biztonsági adatok: Lásd Biztonságtechnikai adatlap 

 


