
A szóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai elıírásaink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevıknek és 
a felhasználóknak adunk segítségül, nem köteleznek bennünket, nem alapoznak meg szerzıdéses jogviszonyt és adásvételi 
szerzıdésbıl adódó mellék-kötelezettséget. Nem mentesítik a vevıt termékeink tervezett felhasználási célra való 
alkalmasságának saját felelısségre történı ellenırzése alól. 
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Mőszaki Lap 1334 
 

Baumit Finom Vakolat Bels ı 
(Baumit FeinPutz)  

 
 

A termék: 
 

Gyárilag elıkevert, száraz, mész-cement vakolóhabarcs kézi felhordásra, 
belsı térben. 
 

Összetétel: 
 

Mészhidrát, mészkı, cement és adalékszerek. 
 

Felhasználás: 
 

Belsı térben durva mész-cement alapvakolatok, hıszigetelı vakolatok, 
legalább 3 mm vastag simító vakolataként. Csempézés alá nem alkalmas. 
 

Mőszaki adatok: 
 

Jelölés: 
Maximális szemnagyság: 
Nyomószilárdság (28 napos): 
Húzó, hajlítószilárdság: 
Hıvezetési tényezı: 
Szárazhabarcs sőrőség: 
Páradiffúziós ellenállási szám (µ): 
Maximális vastagság: 
Javasolt vastagság: 
Anyagszükséglet: 
Keverıvíz szükséglet: 
 

CS I W0 
1 mm 
nagyobb, mint 0,6 N/mm2

 

nagyobb, mint 0,4 N/mm2
 

0,8 W/mK 
kb. 1400 g/dm3 

kb. 12 
6 mm 
3 mm  
1,5 kg/m2/mm. 
kb. 10 l/zsák 
 

Veszélyességi 
besorolás: 
 

Az 1907/2006 számú (2006. XII.18.) EU Parlamenti és Európa Tanácsi 
határozat (II. sz. melléklet, 31. pontja) szerint a részletes veszélyességi 
besorolást a termék biztonsági adatlapja tartalmazza. A biztonsági adatlap 
letölthetı a www.baumit.hu honlapról, vagy a gyártótól igényelhetı. 
 

Tárolás: 
 

Száraz helyen, raklapon fóliázva 6 hónapig tárolható. 
 

Minıség: 
 

A/09/GP/14 sz. típusvizsgálat (MSZ EN 998-1:2003 szerint) 
 

Kiszerelés: 
 

40 kg-os zsákokban, 35 zsák/raklap = 1400 kg (zsugorfóliázva) 
 

Alapfelület: 
 

Az alap legyen száraz, jó teherbíró- és nedvszívóképességő, fagy-, por-, 
sókivirágzás- és laza részektıl mentes. Ne legyen víztaszító. 
 

Keverés: 
 

A habarcsot kézzel habarcsládában, vagy géppel (szabadeséső v. 
átfolyókeverıvel) lehet megkeverni. A keverıgéppel történı keverésnél 
elıször a vizet (zsákonként kb. 9 l) adagoljuk a keverıgépbe és csak utána a 
szárazhabarcsot. Mindig egész zsákot vagy zsákokat keverjünk egyszerre. 
Keverési idı: 4-5 perc. 
  

Felhordás: Az alapfelületet fajtája és nedvszívóképessége szerint, valamint az idıjárási 
hatásoknak megfelelıen elı kell nedvesíteni. A habarcsot simítóval vagy 
kımőveskanállal lehet felhordani. Vakolatvastagság 3-5 mm. A meghúzás 
után egy megfelelı simítóval ki lehet dörzsölni. 
 

Általános 
tudnivalók: 

A felület, az anyag és a levegı hımérséklete +5 °C-nál magasabb legyen a 
bedolgozási és a kötés ideje alatt. Minden más termék hozzákeverése tilos!  
Minden további réteg felhordása elıtt 5 nap várakozási idıt kell betartani. A 
kidörzsölt felület közvetlenül festhetı, tapétázható. Télen a kötési- és a 
száradási idı meghosszabbodhat. Csempézésre a felület nem alkalmas. 

 


