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Kültéri javító vakolat 
MSZ EN 998-1 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Jellemző tulajdonságok:  
Felhasználási terület: Régi és új alapvakolatok javítására, felületkitöltésére 

kültérben. 
Tűzvédelmi osztály: A1 
Termékcsoport: Falszerkezeti habarcsok 
 
 
Termék tulajdonságok: Kiváló páraáteresztő anyag. 

Egyszerű bekeverés víz hozzáadásával. 
 
Összetétel: 

Ásványi alapanyag, cement- mészhidrát kötőanyag 
kiegészítő adalékokkal. 

Kiszerelések: 5 kg 
Anyagszükséglet: 1,7 kg/m2/mm  
Bedolgozhatósági idő: kb. 60 perc 
L3 Tapadás: 0,1 N/mm2 - FP:A 
L5 Vízfelvétel: Wo 
L8 Páradíffúziós tényező: µ4 
L9 Hővezető képesség: NPD 
L12 Tartósság: fagyálló 
Alapfelület előkészítése: A felületről a laza részeket, piszkot, port eltávolítjuk, 

hogy az alap szilárd, száraz, mozgás-, és 
zsugorodásmentes, jó szívóképességű, érdes felületű 
legyen. 
1. Az alapot telítettségig nedvesítsük be. 
Próbavakolással győződjünk meg, hogy az 
előnedvesítés megfelelő-e.2. A vakolatot kanállal hordjuk 
fel a javítandó felületre.3. A vakolatot saját levében, vagy 
felnedvesítve dörzsöljük, simítjuk, illetve alakítjuk a 
kívánt formára. 

Bekeverés: A bekevert zsákonként kb. 1,8 liter víz fokozatos 
adagolásával végezzük el, a felhordás módjának 
megfelelő sűrűség eléréséig. 

Felhasználási terület: Felhasználásra kész, por alakú javító vakolat (ásványi 
bázisú, hidrofobizált) régi és új alapvakolatokra 
kültérben. Kültéri vakolathibák javítására. Repedések, 
lyukak kitöltésére és glettelésére. 



 

Hasznos tanácsok: 5 °C alatt ne használjuk! 
A habarcshoz semmilyen kiegészítő anyagot nem 
szabad hozzáadni.  
A szerszámokat használat után azonnal mossuk el bő 
vízzel. 
 

Tárolási információ: Száraz helyen tartandó. Cementhez hasonló 
körülmények között. 

Szavatossági idő: Legalább 12 hónap, felbontás után 3 hónap. 
Biztonsági előírások:  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Veszélyes anyag: 
Kálcium hidroxid 10”0% (EU-szám:215-137-3) 
Cement 20-30% (EU-szám:270-659-9) 
Építési hulladékként kezelendő. A maradékot ne ürítse 
kukába, WC-be. 
A 2003/53EC sz. EU irányelvének és a magyar 41/2000 
(XII.20) 
EÜM_KÖM együttes rendeletének megfelelően: 
CR6+<2ppm 
 
„Túlérzékenységet okozó anyagot (Cement) tartalmaz. 
Allergiás reakciókat válthat ki.” 
 
 
R 36/38 Szem- és bőrizgató hatású. 
R 41 Súlyos szemkárosodást okozhat. 
R 43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat 
(szenzibilizáó hatású lehet). 
 
S1/2 Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen 
helyen tartandó. 
 
S24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a 
szembejutást. 
S26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni, és 
orvoshoz kell fordulni. 
S37 Megfelelő védőkesztyűt, védőszemüveget kell 
viselni. 
 

 
 
 
 
 
 
  


