
 1. oldal                           2012.05.23. 
 
 

Műszaki Lap  
 

Baumit MultiContact MC 55 
 

 
 

A termék: 
 

Gyárilag kevert, por alakú ásványi kötőanyagú, vékony rétegű 

javítóhabarcs homlokzatok felújítására, tapaszolásra és beton felületek 

javítására.  Kézi és gépi feldolgozás.  
 

Összetétel: 
 

Homok, könnyű adalékanyagok, fehércement és mészhidrát, 

adalékszerek, textilszálak. 

 

Tulajdonságok: 
 

Fehér színű, ásványi kötőanyagú, javított minőségű, könnyen 

feldolgozható felújító tapasz kiváló tapadással különböző szilárd 

alapfelületeken. Alkalmazható tapadóhídként, simító vakolatként, 

üvegszövet beágyazásra is alkalmas. Megkötés után időjárás- és 

fagyálló, víztaszító és páraáteresztő. Ideális alapfelülete bármely 

ásványi alap- és fedővakolatnak (lásd fent). Repedésáthidaló. 

Használható lúgálló üvegszövet beágyazásra alapvakolatokon és 

hőszigetelő lapokon.  

 

Felhasználás: 
 

Erős tapadóhídként betonfelületeken, többek között ezen felületek 

további vakolásakor minden alap és fedővakolat esetén (CS I, CS II; CS 

III habarcsosztály). A termék fő felhasználási területe: üvegszövet 

beágyazásra ásványi alapvakolatokon, műgyanta kötőanyagú 

vakolatokon, hőszigetelő vakolatokon, vakolható lapokon és 

hőszigetelő lapokon. Szilárd, teherbíró ásványi vakolatok (CS II, CS IV 

habarcsoszály), beton felületek, műgyanta vakolatok és szilárdan 

tapadó festékek simítására. Alkalmas mész-cement vakolatok, cement 

vakolatok, beton felületek átsimítására üvegszövet beágyazása nélkül. 

Megfelel a WTA követelményeknek.  

 

Műszaki 
adatok: 
 

Habarcsosztály 

Szemnagyság: 

Szárazanyag sűrűség: 

Keverővíz szükséglet: 

28 napos nyomószilárdság: 

Min. rétegvastagság: 

 

Anyagszükséglet: 

Hővezetési tényező (λ): 

Páradiffúziós ellenállási szám (µ): 

Kiadósság: 

 

CS III az MSZ EN 998-1 szerint 

1 mm 

kb. 1350 kg/m3 

kb. 5-6 l/zsák 

3,5 – 7,5 N/mm2 

Simításként 3 mm 

Üvegszövet beágyazásnál 3-5 mm 

kb. 1 kg/m2/mm 

kb. 0,8 W/mK 

kb. 10 

kb. 21 l/zsák = kb. 840 l/t 
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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 letölthető a www.baumit.hu honlapról, vagy a gyártótól 
igényelhető. 
 

Tárolás: 
 

Száraz, hűvös helyen, raklapon 12 hónapig tárolható. 

 

Minőség: 
 

Ellenőrzés saját üzemi laboratóriumban. 
 

Kiszerelés: 
 

25 kg-os zsák, 54 zsák/raklap = 1350 kg  

 

Alapfelület: Alkalmas alapfelületek: beton, vegyes falazat, hőszigetelő lapok, 

mész- és cement vakolatok festék bevonat nélkül. Az alap legyen 

tiszta, száraz, jó teherbírású, fagy-, por-, sókivirágzás-mentes. A laza 

részeket, levelesen málló rétegeket, régi enyves és latex 

festékréteget, koszt, port, olajat és zsírt távolítsuk el a felületről. A 

repedéseket ék alakban javítsuk. Erősen nedvszívó alapfelületeket 

kétség esetén nedvesítsük. A filmképző anyagokat (pl. zsaluolaj) 

távolítsuk el. A felületnek egységesen szilárdak és megfelelően 

száraznak kell lennie. A különösen sima felületeket érdesítsük, majd 

portalanítsuk. Erősen nedvszívó vagy gipsz kötésű alapfelületeket 

Baumit Mélyalapozóval kezeljük, porló alapfelület esetén Baumit 

Vakolatszilárdító alkalmazása javasolt.  

 

Feldolgozás: Baumit MultiContact MC 55 W kézzel feldolgozható, kis 

mennyiségben kézi keverővel is keverhető. Gépi keverés esetén 

átfolyó- és kényszerkeverő használható. Nagy felületű felhordás 

esetén vakológép használata javasolt. Baumit MultiContact MC 55 W 

kézzel jól felhordható, igény esetén géppel is felhordható. A 

munkafázisok és rétegvastagság felhasználástól függ. Vakolatok 

simításakor és üvegszövet beágyazáskor 3-5 mm réteget húzzunk fel 

rozsdamentes fogas simítóval. Tapadóhídként való alkalmazáskor is 

így járjunk el. További rétegek felhordásakor tartsuk be a várakozási 

időt (1 nap/mm). Szükség esetén a termék filcezhető (pl. 

betonfelületeken).  

 

Általános 
tudnivalók: 
 

A felület, az anyag és a levegő hőmérséklete +5°C felett legyen a 

feldolgozás és a kötés ideje alatt. A homlokzatot védjük a közvetlen 

napsugárzástól, esőtől és erős széltől (pl. állványvédő háló). A magas 

páratartalom és az alacsony hőmérséklet a száradási időt 

meghosszabbítja. Ne adagoljunk a masszához fagyásgátló adalékszert. 

 

Minden további réteg felhordása előtt a tapaszrétegnek száraznak és 

szilárdnak kell lennie. Ügyeljünk arra, hogy üvegszövet beágyazás 

esetén a háló ne sérüljön, ill. ne látszódjon ki. Dupla hálózás esetén 

legkorábban egy nap után hordjuk fel a következő réteget. 

 

Az eszközöket használat után rögtön tisztítsuk. 



A szóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai előírásaink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a 

felhasználóknak adunk segítségül, nem köteleznek bennünket, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből 

adódó mellék-kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt termékeink tervezett felhasználási célra való alkalmasságának saját felelősségre 

történő ellenőrzése alól. 
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