
Thermotek Kolor vízlepergetı vékonyvakolat dörzsölt 
struktúra/Thermotek dörzsölt vékonyvakolat 

Hosszú élettartam, 
szálerısítéssel 

A vakolat alga és gombásodás 
ellen védett 

 

 

Alkalmazási terület: A THERMOTEK hıszigetelı rendszer 

befejezı, nemesvakolathoz hasonló megjelenéső, víz- és 

fényálló, igen tartós felületet biztosító anyaga. Tovább növeli a 

rendszer mechanikai szilárdságát. Használható önmagában is 

vakolt felületek díszítı bevonására. A TRILAK 240-es és 340-es 

homlokzatfesték színkártya színárnyalataiban és egyéb 

színekben is készül. 

A szín megválasztásánál figyelemmel kell lenni arra, hogy a 

sötétebb színek a napsugarak hatására jobban felmelegednek, 

és feszültségek keletkeznek a rendszerben, emiatt az erıs 

napsütésnek kitett felületekre lehetıség szerint világosabb 

színárnyalatú vakolat alkalmazása célszerő. A vakolat felületi 

kiképzése befolyásolhatja a szín megítélését, ezért célszerő 

próbabevonat alapján dönteni. Tovább növeli a rendszer 

mechanikai szilárdságát. Használható önmagában is vakolt 

felületek díszítı bevonására  

Választék: A matt, rusztikus bevonatot adó festék a 

homlokzatfesték színkártyánk 240 színében és egyéb 

színekben, 25 kg-os mőanyag vödörben kapható.  

Felhasználási mód: Felület elıkészítés: Az üvegszövettel 

kombinált Thermotek extra erıs ragasztó és 

simítótapasz/Thermotek por alapú ragasztó és simítótapasz-

standard minıség vagy Thermotek üvegháló beágyazó és 

símítótapasz/Thermotek simítótapasz teljes átkeményedése 

után használható. A Thermotek Kolor vízlepergetı 

vékonyvakolat dörzsölt struktúra/Thermotek dörzsölt 

vékonyvakolat vakolat felhordása elıtt Thermotek 

vakolatalapozó használata javasolt. 

Felhordás: A Thermotek Kolor vízlepergetı vékonyvakolat 

dörzsölt struktúra/Thermotek dörzsölt vékonyvakolat az 

igényelt színben az átkeményedett tapaszrétegre ProGold 

rozsdamentes acélsimítóval (00949517) hordható fel. A 

felhordott vakolat száradása elıtt ProGold PVC-bıl készült 

simítóval (00949518) kell körkörös mozgással átdörzsölni. Ez 

esetben igen esztétikus megjelenéső, nemesvakolathoz 

hasonló, dörzsölt hatású felület nyerhetı. 

Az egybefüggı, egyszerre látszó felületekre célszerő azonos 

gyártási dátumú terméket felvinni. 

A Thermotek vízlepergetı vékonyvakolat +5°C-tól +30°C-ig 

terjedı levegı és felületi hımérséklet mellett hordható fel! Tőzı 



napon, vagy erısen borús idıben nem célszerő a felhordást 

végezni. 

Az egybefüggı, egyszerre látszó felületekre célszerő azonos 

gyártási dátumú terméket felvinni. Munkavégzés után a 

szerszámokat és az elcseppenéseket azonnal vízzel el kell 

mosni, mert a megszáradt anyag már csak erıs oldószerekkel 

(pl. nitrohígító) távolítható el.  

 


