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Termékleírás: A KREIDEZEIT penészgátló vakolat igen magas vízfelvevő-képessége révén hatékonyan egyenlíti ki a beltér 
magas páratartalmát, a felületen kicsapódó kondenzvizet azonnal felszívja így megelőzi a penészesedésnek 
kedvező, tartósan nedves falfelületek kialakulását.  
 
A vegyipar hasonló hatású termékeivel szemben a KREIDEZEIT penészgátló vakolat kizárólag természetes, 
ásványi összetevőkből áll. 

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

• fehér színű, ásványi vakolat 
(P I a vakolatosztály) 

• max. 1,5 mm szemcsenagyság 
• vízfelvétel: 1 liter / m2 (3 mm-es 

rétegvastagságú vakolat) 

• diffúzióképes 
• tartósítószereket nem tartalmaz 
• max. 5% pigmenttel színezhető 
• KREIDEZEIT mészfestékkel többször átfesthető 
 

    Felhasználási 
területek: 

Minden beltéri, stabil (laza részektől mentes), szívóképes  ásványi alap kezelésére alkalmas, mint pl. mész-, 
mészcement-, mészgipsz- és cementvakolatok, kő.  
Átfestésére kizárólag KREIDEZEIT mészfesték ajánlott (Art. Nr. 886-888), a vakolat nedvességszállító 
képességét megőrzendő. 
 

     

FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ: 
 

Alkalmas 
szerszámok: 

Rozsdamentes simító vagy kőműveskanál. 

Felület-
előkészítés: 

A felület legyen stabil, szilárd, pormentes, tiszta, száraz és zsírmentes. Régi enyvvakolatokat és krétás 
bevonatokat alaposan távolítsa el. Az esetleges tapétaragasztó-maradványokat mossa le. Szívóképes felületeket 
nedvesítse mészvízzel. 
A felületet portalanítsa, porló alapokat kefélje 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. 
Penészes részeket szódával (Art. Nr. 993) tisztítsa meg. 
 

    Feldolgozás: A vakolat bekeverése: 
A vakolatot keverje el megadott mennyiségű tiszta, hideg vízben (célszerűen keverőszáras fúrógéppel), 15 perc 
pihentetés után keverje át még egyszer. 
 
Ajánlott feldolgozási hőmérséklet: 8-20°C. 
 
KREIDEZEIT penészgátló vakolat feldolgozása nagyon egyszerű: rozsdamentes simítóval vagy kőműveskanállal 
vigye fel az előnedvesített felületre, legfeljebb 5 mm-es rétegben, majd simítsa le szivacsos simítóval. 
A vakolat lassan köt (kb. 1-2 nap), ezalatt 1-2 alkalommal enyhén nedvesítse be a felületet, és óvja huzattól, 
közvetlen napfénytől. 

Vízszükséglet: 0,50 - 0,55 l / 1 kg vakolatporhoz.  A vakolatot közvetlenül felhasználás előtt kell vízzel jól kenhető állagúra 
bekeverni. 

Szerszámok 
tisztítása: 

Használat után a szerszámokat azonnal tisztítsa meg vízzel. 
 

Anyagszükséglet: 3 mm-es rétegben alkalmazva 1,0-1,2 kg /m2. 
    Kiszerelés: Art. Nr. 168.1  2,5 kg  

Art. Nr. 168   25 kg  
    Tárolás: Hűvös, száraz, fagymentes helyen, jól lezárva a legalább 2 évig eltartható.  

 
    Hulladékkezelés: A termék maradványait ne öntse a szennyvízhez. A penészgátló vakolat 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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