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Az adatlapokban leírt információkat a gyártó és a forgalmazó 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 (próbafestés, próbavakolás). A mindenkori felhasználó felelőssége a helyben 

hatályos jogszabályok és előírások betartása. Kivitelezési hibákért felelősséget nem vállalunk. Újabb kiadás, vagy 
termékváltoztatás esetén a korábbi utasítások érvényességüket vesztik. 
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Termékleírás 
Az Univerzális Vályogvakolat egy vagy több rétegben felhordható durva szemcséjű barna felhasználásra kész 
vályogvakolat új vagy felújított tégla- vagy faépületek vakolásához. Habarcsként is használható vályogtéglákból 
vagy hasonló építőelemekből készült falak építéséhez. Falfűtési rendszerek vakolására alkalmas.  

Összetétel 
vályog-agyag keverék, 0-6 mm szemcseméretű válogatott homok keverék 

Felhasználás 
Vakolathabarcs kézi vagy gépi felhordásra egy/több rétegben, új és felújított épületek belső tereire. Egy- és 
többlakásos épületek, valamint középületek minden típusú helyiségében való használatra szolgál. 

Kiszerelések 
25 kg-os papírzsák, 1000 kg-os big-bag 

Anyagszükséglet 
15-17,50 kg/m2/cm 

(A fenti értéket annyival kell megszorozni, ahány cm vastag vakolat szükséges (pl. 2,5cm tervezett vakolási 
vastagság esetén a várható anyagszükséglet négyzetméterenként 37,5-43,75kg) 

Tárolás / eltarthatóság 
Száraz nedvességtől védett helyen korlátlan ideig eltartható 

Alkalmas alapok 
Tégla, kerámia üreges tégla, cellás beton, mészhomoktégla, duzzasztott agyag blokk, beton, előregyártott 
vasbeton elemek és egyéb építőipari elemek 

 

Felület előkészítés 
A vakolás megkezdése előtt a fogadófelületet gondosan elő kell készíteni. A falszerkezet egyenessége, és 
egyenletessége alap követelmény. Az aljzat legyen teherbíró, nedvszívó, száraz, pormentes, nem fagyott, laza 
elemektől mentes. Az acélelemeket védeni kell a korrózió ellen. Sima és/vagy gyengén nedvszívó felületeken 
tapadóhíd (gúzolás) szükséges. 

Az égetett kerámia tégla és vályogtégla falazatoknál, valamint beltéri lágyfarost felületeknél általánosságban nem 
szükséges a felület alapozása a vakolás megkezdése előtt. Egyéb falfelületekre pl beton, pórusbeton, EPS/XPS, 
Heraklith, melyek jelentősen alacsonyabb nedvszívó képességgel rendelkeznek, a felületől függően nedvszívó 
ásványi alapokra mészalapú (Kreidezeit rusztikus dekorvakolattal) gúzolás, EPS/XPS lapokra egyéb tapadóhíd 
lehet szükséges a vályogvakolás előtt. A tapadóhíd, vagy gúzolás alapfelületre való alkalmasságát minden esetben 
le kell tesztelni. 

 

Alkalmas eszközök 
A termék kézzel, vakológépekkel (pl. Kaleta 150, Putzmeister S5 EVTM stb.) egyaránt felhordható. 
 

Vakolás 
Bekeverése kézi felhordás esetén történhet gravitációs betonkeverő géppel, vagy kényszerkeverővel, illetve kisebb 
felületeknél keverőszárral.  

Az első réteget kb. 10-15, maximum 20 mm vastagságban ajánlott felhordani, ezt követően a vakolatsimító 
kartecsnivel elsimítani. Ez a réteg egyenlíti ki a felületet. A gépi vakoláskor az egyenletesebb felület eléréséhez 
megfontolandó a fém vakolósín alkalmazása. 
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A vályog és agyagvakolatok száradáskor kissé zsugorodnak emiatt kisebb nagyobb repedések keletkeznek a 
felületen. Emiatt nem célszerű túl vastag rétegeket felvinni, vékonyabb (kb. 5mm) vakolat felhordása és ajánlott, 
melyet ezt követően glettvassal, vagy velencei simítóval simára glettelünk. Az első vályogréteg szárasságától, az 
időjárástól és a páratartalomtól függően a simítóréteg felhordása előtt a fogadóréteg, vagy lehúzásnál a 
simítóréteg, vízpermettel nedvesíthető, annak érdekében, hogy minél szebb sima felületet kapjunk. A vakolatban 
levő agyagnak köszönhetően, - ha szükséges- a felület még száradás után is óvatosan visszanedvesíthető és 
alakítható. 

A repedések (termikus feszültség) elkerülése végett, ajánlott a külső falak teljes felületű hálózása, 10x10 mm 
lyukméretű műanyag vakolaterősítő hálóval. Beltérben a különböző alapfelületek (pl. kerámia tégla/vályog, 
kerámiatégla / pórusbeton) találkozásainál, illetve falfűtéscsövek felett is alkalmazzunk hálózást. A beágyazás 
glettvassal történik, a két vakolatréteg közé, a még képlékeny anyagba, úgy hogy a hálót a vakolat teljes egészében 
elfedje. A nyílások felső sarkainál kiegészítő átlós hálózás is szükséges. 

Mechanikus igénybevételnek kitett éleknél, sarkoknál a legtermészetesebb megoldás a sarkok lekerekítése, de 
szükség esetén használhatók műanyag, esetleg fém élvédők. 

Amennyiben vályog-, vagy mészfestés kerül a vakolatra, akkor a felületet nedvesítsük be és szivacsoljuk át. Fontos, 
hogy ne a szivacsot vizezzük, hanem a felületet permetezzük, így elkerülhető az agyag kimosása a 
homokszemcsék közül, aminek a hatására a felület porzóvá válhat. 

 

Csatlakozások 
Az vakolat ablakokkal, fa- és egyéb felületekkel történő találkozásánál festőszalagot használjunk, melyet a vakolat 
meghúzása után óvatosan távolítsunk el. Ez a művelet egy nagyon finom fugát eredményez a csatlakozásoknál. 
Figyelem! Ne várja meg a szalag eltávolításával a vakolat teljes kiszáradását, mert akkor az élek megsérülhetnek, 
betöredezhetnek. 

 

Befejező felületképzés 
Amennyiben a cél a kissé rusztikus falfelület, úgy az univerzális vályogvakolat lefestve, vagy festés nélkül végső 
bevonatnak is alkalmas. Amennyiben simább, finomabb struktúrájú felület a kívánatos, úgy natúrbarna-, fehér,- 
vagy színezett finomszemcsés fedő vályogvakolatok használatára lehet szükség. A vályogvakolatok festésére, 
vályogfestékek mellett páraáteresztő natúrfestékek (pl. mészfestékek, vega falfestékek, kazeines festékek) is 
kiválóan alkalmasak. Vizes helyiségekben a mészfestékek ajánlottak. Fenti termékek tökéletesen illeszkednek a 
vályog alapvakolathoz, nem fojtják le az alapvakolat jótékony tulajdonságait, megfelelő szilárdságot adnak a 
felületnek, és használatukkal a legkülönfélébb felületek is elkészíthetőek, az egyszerű sima festéstől a dekorációs 
felületekig. Mészfesték beltérben 2 -, kültérben minimum 3 rétegben használható. A különféle szintetikus, párazáró, 
vagy párafékező termékek (pl. diszperziós festékek) használata kerülendő. 

 
 

A képek illusztrációk. 


