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Termékleírás: A KREIDEZEIT dekorvakolat széleskörűen és könnyen felhasználható, ellenálló, strukturált felületet adó beltéri 
vakolat. Megkötés után vízálló. 

    Összetétel: Égetett márványmész, márványhomok, cellulóz, kvarchomok, porcelánföld 
    Tulajdonságok: • vízzel elkeverhető por 

• diffúzióképes 
• könnyen feldolgozható és strukturálható 
• természetesen fehér színű, titánfehér nélkül 
• max. 1,4 mm szemcsenagyság 
• Tadelakt és gipszkarton felületek vakolására is 
• az alap kisebb egyenetlenségeit jól kiegyenlíti 

• kiadós, egy rétegben is jól fed 
• szagtalan 
• ideális fallazúr-technikák alapjául 
• mészfestékkel átfesthető 
• max. 5 % pigmenttel színezhető 
• nem tartalmaz  ítószereket 
 

    Felhasználási 
területek: 

Minden beltéri, stabil (laza részektől mentes), szívóképes  alap kezelésére alkalmas, mint ásványi vakolatok, 
gipszkarton, rostos gipszlap, beton. Magas alkalitása miatt a   dekorvakolat természetes gombaölő szerként hat, 
így kitűnően alkalmas nedves helyiségek, fürdőszobák vakolására. 
 

     

FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ: 
 

Alkalmas 
szerszámok: 

Rozsdamentes simító vagy kőműveskanál. 

Felület-
előkészítés: 

A felület legyen stabil, szilárd, pormentes, tiszta, száraz és zsírmentes. Erősen vagy eltérően nedvszívó 
felületeket, porló alapokat kazeines festékalapozóval (Art. Nr. 145) kell előkezelni. 
Régi enyvvakolatokat és krétás bevonatokat alaposan távolítsa el. Az esetleges tapétaragasztó-maradványokat 
mossa le. 
Régi bevonatok szilárdságát ellenőrizze, laza részeket távolítsa el, a hiányos részeket újítsa fel, a felületről 
mindennemű rárakódást-bőrösödést távolítson el. Betonfalról az esetleges olajmaradványokat távolítsa el. 
Színben átütő részeket kezelje sellak alapozóval (Art. Nr. 234). 

    
Feldolgozás: A vakolat bekeverése: 

25 kg vakolatot keverjen el 7-7,5 l tiszta, hideg vízben (célszerűen keverőszáras fúrógéppel), 15 perc pihentetés 
után keverje át még egyszer. A bekevert vakolat lezárt vödörben tárolva több hétig eltartható. 
Ajánlott feldolgozási hőmérséklet: min. 8°C. 
A bekevert vakolatot max. 8 mm-es rétegben vigye fel a felületre, majd kívánság szerint strukturálja.  
 

Várakozási idő: A vakolat mm-ként 24 óra száradási idő után átfesthető. 
Színezés: A dekorvakolat max. 5% mennyiségű, föld-, ásványi- és spinellpigmenttel színezhető. Egyéb pigmenteknél 

ellenőrizni kell a lúgállóságot. 
 
A vakolat bekeverése előtt a vízben keverje el a pigment teljes mennyiségét csomómentesen. Utószínezés: a 
kevés vízzel megnedvesített (pépesített) pigmentet keverje hozzá a bekevert vakolathoz.  

Impregnálás: A dekorvakolattal frissen kezelt felületek impregnálással víztaszítóvá tehetők. Ehhez a KREIDEZEIT szilikátos 
impregnálóját ajánljuk, vagy a marseilles-i szappanos kezelést (bővebben a Mészfelületek szappanozása c. 
tájékoztatóban). 
 
Az impregnálás és szappanozás nem képez záróréteget a felületen, és nem akadályozza a kapilláris 
vízgőzdiffúziót. 

Vízszükséglet: 0,23 - 0,26 l / 1 kg vakolatporhoz, az adott alapnak megfelelő állagúra higítva. 

Szerszámok 
tisztítása: 

Használat után a szerszámokat azonnal tisztítsa meg vízzel. 
 

Anyagszükséglet: Sima alapon, a szemcsenagyságnál valamivel vastagabb rétegben alkalmazva kb. 1 kg/m2. 
    Kiszerelés: Art. Nr. 960.1  2,5 kg  

Art. Nr. 960.2   10 kg  
Art. Nr. 960.3   25 kg  

    Tárolás: Hűvös, száraz, fagymentes helyen, jól lezárva a legalább 2 évig eltartható. A bekevert vakolatot fóliával letakarva 
tárolja, és néhány napon belül használja fel. 
 

    Hulladékkezelés: A termék maradványait ne öntse a szennyvízhez. A dekorvakolat komposztálható, vagy szárazon háztartási 
hulladékként kezelendő. 

    Jelölése: Xi: irritáló 
    Biztonsági 
előírások: 

A termék lúgos, a bőrt irritálja, a szemre veszélyes! A feldolgozás alatt használjon védőszemüveget. Ha bőrrel 
érintkezik vagy szembe kerül, bő vízzel azonnal mossa le, és kérje szemorvos segítségét! A port ne lélegezze 
be! Gyermekek elől jól elzárva tartandó!  

     
Az adatlapokban leírt információkat a gyártó birtokában lévő legújabb tapasztalatok szerint állítottuk össze. Az egyéni felhasználási 
módok, az eltérő környezeti hatások illetve a különböző anyag- és felülettípusok miatt a gyártó/forgalmazó által megadott használati 
utasítások érvényessége nem általános. Felhasználás előtt ellenőrizze, hogy az adott termék összeférhető-e a kezelendő felülettel 
(próbamázolás). A mindenkori felhasználó felelőssége a helyben hatályos jogszabályok betartása. Újabb kiadás, vagy termékváltoztatás 
esetén a korábbi utasítások érvényességüket vesztik. 
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