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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 UNI VAKOLATALAPOZÓ 
FEHÉR ÉS SZÍNEZETT 

Termékkód 7981, 7982 
7978, 7979 

Állapot 05/2018  

 
Termék: Univerzális alapozó minden pasztás fedővakolat alá 

 
Alkalmazás: Univerzális alapozó minden pasztás fedővakolat és lábazati gyöngyvakolat alá, 

hőszigetelő rendszerekhez, gletteléshez is. 
 
Tulajdonságok: Kiegyenlíti az alapfelület nedvszívó képességét 

 
Műszaki adatok: Összetevők: 

 
 
Anyagigény: 

Styrolacrylat-kötőanyag, Szilikongyanta emulzió, 
ásványi töltőanyagok, adalékok, víz 
 
kb. 0,1–0,2 kg/m² 

 
Normák: ÖNORMEN B 3346 és B 6400-1, ÖAP – Feldolgozási irányelvek, PROFI Hőszigetelő 

rendszer feldolgozási irányelvek 
 
Feldolgozás-
technika: 

Az alapfelületnek (a glettréteg) száraznak, pormentesnekés fagymentesnek kell lennie 
(levegő hőmérséklete is + 5° C felett kell legyen). Alacsonyabb hőmérséklet és magasabb 
páratartalom hosszabbítja a száradási időt. 
 
Porhanyós vakolartéegeket vagy régi, ásványi festékrétegeket elő kell kezelni (pl. PROFI 
Uni Mélyalapozó). 
 
Bekeverés: 
Alapfelülettől függően a  PROFI Uni Vakolatalapozót max. 5 % tiszta vízzel kell bekeverni, 
keverőszárral, alacsony fordulatszámon.  
 
Munkatechnika: 
A Profi Vakolatalapozót hengerrel, ecsettel és fröcsköléssel is fel lehet hordani (Airless-
gépet ne használjunk). Kétrétegű alapozás esetén a két réteg felhordása között hagyjunk 
min. 24 óra száradási időt. 
Erős szélben, közvetlen napsütésben vagy esőben nem ajánlott a felhordása.  
Az ÖNORM B 6410  -nak megfelelően a kedvezőtlen időjárási viszonyok kivédésére 
állványháló használata ajánlott. 

 
Javaslat: PROFI Uni Vakolatalapozó fehér ill. kért színben is szállítható. 

Az anyag szakszerű felhasználása nem áll az ellenőrzésünk alatt, ezért a kivitelezésért 
garnciát vállalni nem tudunk. 

 
Hulladékkezelés: Lásd Biztonságtechnikai adatlap 

 
Minőségbiztosítás: Saját gyártásközi termékellenőrzés és éves külsős ellenőrzés. 

 
Szállítási forma: vödör (20 kg), 24 vödör/raklap, 

vödör (5 kg), 75 vödör/raklap 
 

 



Műszaki adatlap 
Profibaustoffe Austria GmbH   

 

 
 

2/2 
 

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. 
 

Tárolás: Száraz, hűvös, fagymentes helyen, eredeti bontatlan csomagolásban min. 12 hónapig 
eltartható. 

 
Biztonsági adatok: Lásd Biztonságtechnikai adatlap 

 


