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adatlap ismerete még nem biztosítja a vevőt az anyagfelhasználás szakszerűségéről. 
 

PROFI ANTI-AGING SZINEZŐ 
FEDŐVAKOLAT  

Termékkód 7460 ff  
Állapot 05/2018  

 
Termék: Tiszta acrylát-alapú, feldolgozásre kész fedővakolat 

 
Alkalmazás: Pasztás struktúra fedővakolat, glettrétegre és betonfelületre. A PROFI Hőszigetelő 

rendszer fedővakolata. 
 
Tulajdonságok: Feldolgozásra kész fedővakolat, színtartó, tartós időjárásállóság, elasztikus, ütésálló. 

Fehér vagy szinezett. 
 
Műszaki adatok: Összetétel: 

 
 
 
Anyagigény: 
 
 
 
Felhordási vastagság: 
Páradiff.ellenállási száml µ: 
Hővezetési tényrző λ: 

Magasminőségű műgyanták, különböző 
szemcseméretú márványhomok, színezék, adalékok, víz  
 
 
kb. 1,6 kg/m² - kapart 1,0 mm 
kb. 2,4 kg/m² - kapart 1,5 mm 
kb. 3,0 kg/m² - kapart 2,0 mm 
 
1–3 mm (hőszigetelésre min. 1,5 mm) 
kb. 60 
kb. 0,7 W/m·K 

 
Normák: Európai Műszaki Engedély ETAG 004, ÖNORM B 6400-1, -2, -3, ÖAP- és 

PROFI Hőszigetelő rendszer feldolgozási irányelvek 
 
Feldolgozás-
technika: 

Az alapnak száraznak, tisztának, teherhordónak, egyenes felületűnek (ÖNORM DIN 
18202 szerint), nedvszívó képesnek, sókivirágzástól mentesnek és fagymentesnek kell 
lennie  ( + 5° C feletti alap, levegő és anyaghőmérséklet!). 
 
Új alapvakolatoknál illetve javításoknál vegyük figyelembe a kívánt száradási időt (min.  
1 nap/mm vastagság). Hőszigetelő rendszer estén az ágyazóréteg felvitele után az 1 
hetes száradási időt tartsuk be. 
 
A Profi-hőszigetelő rendszer alkalmazásakor a szín világossági értéke (HBW)  ≥ 25 kell 
legyen. Durva felületű mész-cement alapvakolat esetén egy köztes réteg kialakítása 
szükséges (lsd.Feldolgozási irányelvek). Nem megfelelő tapadású és szilárdságú festést 
vagy vakolatot távolítsuk el.  
 
Porzó ásványi felületeket alaposan át kell söpörni és Profi-mélyalapozóval elő kell 
kezelni. Régi diszperziós réteget el kell távolítani. 
Nem megfelelő alapfelületek:hőszigetelő vakolatok, PVC és fa. 
 
Bekeverés: 
A Profi Anti-Aging vakolatot lassú sebességű keverővel alaposan át kell keverni, szükség 
szerint max. 3% vízzel fel lehet hígítani. (ügyelni kell a mindig azonos hozzáadott 
vízmennyiségre). 
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Munkatechnika: 
Nedvszíváskiegyenlítő és tapadáselősegítő rétegként Profi alapozót hordjunk fel a 
felületre, higítás nélkül. A 24 órás száradási időt tartsuk be. Acél glettvas (csak 
rozsdamentes szerszámot használjunk) segítségével szemcsenagyságban felhúzzuk az 
anyagot és még nedves állapotában műanyag simítóval eldörzsöljük, kialakítjuk a 
struktúrát. 
 
Közvetlen napsugárzásnál vagy magas páratartalom esetén ne dolgozzuk be (szükség 
esetén használjunk védőhálót) 
Bedolgozáskor és azt azt követő 2-3 napban a levegő és az alapfelület minimális 
hőmérséklete nem lehet kevesebb, mint + 7° C.  Éjszakai fagytól óvni kell. 
 
A PROFI Anti-Aging vakolat hosszabb védelmet nyújt a homlokzatszín megsárgulása vagy 
kifakulása ellen.  
 
A száradási idő + 20° C és kb. 65 %-os páratartalom esetén kb. 24 óra. Alacsonyabb 
hőmérséklet és magasabb páratartalom esetén a száradási idő meghosszabbodik. Ezt az 
alapvakolatnál is figyelembe kell venni. 
 
Alapvetően a Profi Anti-Aging vakolat  alga-és gombaölő szerrel kezelt (biozid). Kritikus 
helyeken (lsd. ÖAP Irányelvek „algák és gombák a homlokzaton“) javasoljuk a kiegészítő 
kezelést.  
 
Az érintkező felületeket (pl.üvegfelületek, polírozott kőborítás, ablakok,stb.) a 
fedővakolatok felhordása előtt általánosságban véve a megfelelő anyaggal takarni kell, a 
szennyeződések és sérülések elkerülése érdekében 

 
  

 
Szinek: A PROFI Standard-színkártyából választható 

 
Minőségbiztosítás: Saját gyártóközi termékellenőrzés. 

 
Szállítási forma: 
 
Tárolás: 

25 kg/vödör (24 vödör/raklap ) 
 
Száraz, hűvös helyen , eredeti csomagolásban lefóliázva  12 hónapig eltartható. 

 
Biztonsági adatok: lásd biztonságtechnikai adatlap 

 
 


