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Kérjük, vegye figyelembe! Ez a rövid útmutató nem helyettesíti a Műszaki Adatlapot, és csak tájékoztató jellegű. 

+5°C

Alkalmazási terület
Tapadásfokozó és alapozó a kül- és beltéri falfelületeknél 
ásványi és diszperziós bázisú vakolatokhoz. Különösen 
alkalmas PROFIline Buntersteinputz vakolóanyaghoz. 
Alkalmas ásványi és régi diszperziós hordozókra. 

Szinezés
Színezhető egyszínű és különféle színárnyalatokban, 
valamint pasztell színekben Mix-rendszer segítségével. Ha 
vakolat kerül rá, pl. PROFIline Buntsteinputz, akkor a 
vakolat alapját a végleges bevonat színéhez hasonlóan kell 
árnyalni. Bedolgozás előtt ellenőrizze a festék színárnyalat 
pontosságát – cserére nincs lehetőség. A felhordás után 
bekövetkezett színeltérésekből eredő kártérítési igényeket 
nem tudunk elfogadni. 

Felhordás
Bedolgozás ecsettel, hengerrel vagy szórásos tehnikával 
(a levegő nélküli eszközök használata nem ajánlott). 
 
Felhordás szórással: 
Állítsa be az anyag szórási sűrűségét. Vegye figyelembe a 
készülék gyártójánakinformációit. Bedolgozás ecsettel, 
hengerrel vagy szórásos tehnikával.

Rétegfelépítés
Felületek szakszerű előkészítése. Alkalmazza a színt 
egyszer. Hígítás vízzel, a felvitel módjától és az aljzat 
nedvszívó képességétől függően, legfeljebb 5% -ig.

Bedolgozási tudnivalók
zz A vakolat szerkezeteken a megfelelő várakozási időket a 

szabályoknak megfelelően be kell tartani, adott esetben 
az utólag vakolt helyeket fluatálja, majd mossa le. Az 
aljzat repedéseit mindig az utasítások szerint kell 
kezelni. A talajjal érintkező lábazatoknál a felületet 
vízálló ásványi szigeteléssel vagy ásványi záróvakolattal 
kell készíteni.
zz Mélyalapozóval történő alapozásnál, száradáskor ne 

alakuljanak ki zárt, fényes felületek, mivel ezek gátolják a 
következő bevonatok tapadását.
zz Használat előtt alaposan felkeverni.
zz A hozzáadott víz mennyisége a szubsztrátum abszor-

banciájától függ.
zz Az anyagot túlhígítása, rontja annak tulajdonságait.
zz Vegye figyelembe a rétegek közötti megfelelő száradási 

időt.

Anyagszükséglet
Ca. 200-350 g/m² rétegenként sima, enyhén nedvszívó 
felületekre. A durva felületeken ennek megfelelően több. A 
felhasználási mennyiség próbafestéssel állapítható meg. A 
felhasználási mennyiség a felület jellegétől és textúrájától, 
valamint a felhordási módtól függően változhat. 

Hígítás
Max. 10% vízzel. 

Bedolgozási hőmérséklet
Legalább +5 ° C tárgy- és környezeti hőmérséklet a 
bedolgozás és  száradás során.

Száradási idő
+20 °C és 65 % rel. páratartalom: 
Átfesthető nach ca. 12 Stunden 
Ügyeljen a műveletek között az elegendő száradási időre. 


