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JÓ TUDNI

Anyagigény: kb. 1,4 kg/m2/mm 
Kiadósság: kb. 7 m2/30 kg zsák 
Keverővíz-szükséglet: kb. 0,3 liter víz 1 kg szárazanyaghoz 
(kb. 9 liter/zsák)

TECHNIKAI ADATOK

• Max. szemcseméret: 0,6 mm
• Nyomószilárdság: CSI
• Kapilláris vízfelvétel: W0
• Páradiffúziós tényező: ≤ 15
• Hajlítószilárdság: ≥ 0,3 N/mm2

• Tapadószilárdság: ≥ 0,05 N/mm2

• Hővezetési tényező: ≤ 0,61 W/mK
• Tűzvédelmi osztály: A1

KERESKEDELMI INFORMÁCIÓK

Termékkód Kiszerelés Raklap mennyiség

Z_297P 30 kg/zsák 35 zsák / 1050 kg

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

• +5°C alatti alapfelületi és léghőmérsékletnél nem alkalmazható, +25°C felett 
a felhordás nem javasolt.

• A felhordott felületet a teljes kiszáradásig az erős napsugárzástól, csapa-
dék- és fagyhatástól óvni kell. 

• Szennyeződött anyagot újrafelhasználni tilos!
• A termék eredeti csomagolásban, cementhez hasonló körülmények között 

tárolva a gyártási időtől számított 1 évig használható fel.

Felhasználásra kész, trassz-mész kötésű, cementmentes, 
finomszemcsés simítóvakolat, elsősorban műemlékek és régi 
épületek felújítására, kézi és gépi felhordásra. Alkalmazható 
trassz-mész kötésű, ill. tisztán ásványi anyagú alapvakola-
tokra, régi simítóvakolatok kijavítására, beltérben és kültérben. 

weberren trassic FP
Cementmentes simítóvakolat

• Cementmentes, kémiai 
adalékanyagok nélkül

• Kitűnő tapadóképesség
• Kitűnő páraáteresztő
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AZ ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

A vakolt alapfelület legyen szilárd, teherbíró, mozgás-, zsugorodás- és szennyeződésmentes; megfelelően érdes, 
homogén, közepesen és egyenletesen nedvszívó.

FELDOLGOZÁS

A szárazhabarcsot víz fokozatos hozzáadásával keverjük össze, a felhordás módjának megfelelő sűrűség eléréséig. 
A vakolatalapot felhordás előtt nedvesítsük elő. A megfelelő nedvesítésről próbavakolással kell meggyőződni. A 
simítóvakolatot max. 3 mm rétegvastagságban lehet egyszerre felhordani. Nagy alapfelületek esetében két lépésben 
hordjuk fel a kívánt rétegvastagságot, a „nedveset a nedvesre” elvet követve. A vakolat felhordása után a felületet 
h-kartecsnivel tömörítsük, egyengessük, majd saját levében vagy felnedvesítve dörzsöljük el, ill. simítsuk, ügyelve a 
toldások összemosására. A simítószerszám fajtájától függően eltérő felületi struktúrát alakíthatunk ki. Amennyiben a 
weberren trassic FP simítóvakolatot fedővakolatként használjuk, akkor a külső felületére időjárásálló weberton silicate 
műemlék homlokzatfesték felhordására van szükség.

TOVÁBBI HASZNOS INFORMÁCIÓT A HONLAPUNKON TALÁL

A QR-kódot olvassa be készüléke kamerájának segítségével. Az oldalon további 
hasznos termékinformációt érhet el, valamint letöltheti a termék teljesítményny-
ilatkozatát és biztonsági adatlapját is. 

 

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

weberren renotrass GP Cementmentes alapvakolat
weberton silicate Szilikát homlokzatfesték műemlékekre

Termékadatlap
weberren trassic FP  Cementmentes simítóvakolat

 




