ize:

Műszaki adatlap

MARMOCRET Decor
Cementalapú vakolat
Durva textúrájú felület  Fehér vagy színes változat Vízlepergető
Leírás
A MARMOCRET Decor egy előkevert, dörzsölt felületű, érdes aggregátummal (maximum 3 mmes szemcseméret) dúsított vakolat, amely csak víz hozzáadását igényli.
Jellemzői:








Teljes vízlepergetés a DIN 18550 szabványnak megfelelően.
Kitűnő páraáteresztő képesség.
Nem szükséges homlokzatfestés.
Rendelkezik a szabványos tulajdonságokkal.
Kültéri és beltéri használatra is alkalmas.
Repedezésmegelőző- ellentétben a cement-mész vakolatokkal.
Egyszerű használat (csak víz szükséges hozzá).

Besorolása az EN 998-1 szabvány szerint: CS IΙ, W1 típusú habarcs.

Felhasználási területek
A MARMOCRET Decor a vakolási munkálatok befejező anyaga. Alkalmas fehér vagy színes,
vízlepergető, durva textúrájú felület létrehozására. Helyettesíti a végső vakolatbevonatot.

Anyag:

Műszaki adatok
cementszerű por

Részecskeméret:

maximum 3 mm

Vízigény:

5,00 kg/25 kg-os zsák

Száraz anyag halmazsűrűsége:
1,64  0,05 kg/l
Friss anyag halmazsűrűsége: 1,98  0,05 kg/l
Nyomószilárdság:

3,50  1,00 N/mm2

Hajlítószilárdság:

1,25  0,50 N/mm2

Tapadószilárdság:

0,40  0,10 N/mm2

Kapilláris vízbeszivárgás: ≤ 0,4 kg/m2 min0,5
Hővezetési
együttható (λ10,dry):
≤ 0,47 W/(m.K)
Ρ=50% feltételnél
≤ 0,54 W/(m.K)
Ρ=90% feltételnél
Vízgőzelosztási
együttható (μ):
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Megmunkálható:

5 órán keresztül +200C hőmérsékleten
Színek

A MARMOCRET Decor fehér (No 100), shell (No 207), soft rose (No 227), light ochre (No 228), sand
dune (No 230), corfu (No 308), amphora (No 325) and sky (No 403) színekben kapható.
Felhasználási javaslat
1. Felület
A felület legyen tiszta, portól, zsírtól és egyéb szennyeződésektől mentes. Használat előtt ajánlott a
felület benedvesítése.
Ha vakolatra dolgozunk, annak a felületnek legalább akkora, vagy nagyobb nyomószilárdsággal kell
rendelkeznie, mint a MARMOCRET Decor vakolóanyagnak. Így teljesítjük azt az alapszabályt, hogy
minden megelőző réteg erősebb kell legyen a következőnél.
Színezett (nem fehér) vakolat esetén ajánlott a felület lealapozása PL-PRIMER alapozóval, mivel
ez az anyag csökkenti a felület nedvszívó képességét, biztosítva ezzel az egyforma színt. Az
anyagot használhatjuk vakolt, beton, illetve tégla felületre is.

2. Felhasználás
A MARMOCRET Decor vakolóanyagot tiszta vízhez adagoljuk, folyamatos keverés közben, míg a
massza megfelelően megmunkálható nem lesz. A keverőszár legyen tiszta, ügyeljünk a szín
foltosodásának elkerülésére.
A vakolatot felhordhatjuk kézzel, vakolókanállal, ill. glettvassal, vagy vakológép segítségével.
Ha kellően megszáradt, tüskéztt glettvassal dörzsöljük át a felületet, úgy hogy a vakolatszemcsék
ne ragadjanak a simítóra. A munkálat ideje függ a felület nedvszívásától, a környezeti
hőmérséklettől, és az anyag megmunkálhatóságától.
Anyagszükséglet
Kb. 10 kg/m2/5mm mint végső vakolat réteg.
Csomagolás
A MARMOCRET Decor 25 kg-os zsákokban kapható.

Tárolás
Legalább 12 hónap, bontatlan zsákokban, száraz helyen.
Megjegyzés





Javasolt felhasználási hőmérséklet legalább +50C.
Meleg időben öntözzük a MARMOCRET Decor vakolatot, a vízveszteség elkerülése miatt.
A termék cementet tartalmaz ami a vízzel lúgos reakciót indít el, és ez irritáló folyamatnak
minősített.
A biztonságos használathoz olvassa el a csomagoláson található
utasításokat és a
Biztonságtechnikai adatlapot.
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