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Baumit Uni Vakolat
Baumit Uni Vakolat Fehér

Termék Elôkevert, kész száraz vakolat kézi felhordásra.

Összetétel Mészhidrát, cement, osztályozott homok, adalékszerek.
A Baumit Uni Vakolat Fehér fehércementtel készül.

Alkalmazás Egyrétegû vakolat minden ásványi alapfelületre, durván lehúzva vagy
finoman eldörzsölve. Javasolt vakolatvastagságok belsô térben: 10 mm,
külsô térben: 20 mm, finom vakolatként (durva vakolaton): 4 mm.

Mûszaki adatok Maximális szemnagyság: 0,8 mm
Nyomószilárdság (28 napos): nagyobb, mint 2,5 N/mm2

Húzó-, hajlítószilárdság (28 napos): nagyobb, mint 1,0 N/mm2

Hôvezetési tényezô (számítási érték – λ): 0,80 W/mK
Páradiffúziós ellenállási szám (µ): 12

Anyagszükséglet 4 mm vakolatvastagságnál kb. 5 kg/m2.
10 mm vakolatvastagságnál kb. 12,5 kg/m2.
Keverôvíz szükséglet kb. 9 l/zsák.

Kiadósság 1 zsák kb. 3,2 m2 felületre elég 10 mm-es vastagságban.

Szállítás 40 kg-os zsákokban, 35 zsák/raklap = 1400 kg (zsugorfóliázva)

Tárolás Száraz helyen, raklapon 6 hónapig tárolható.

Minôségi garancia Mûszaki Feltétel száma: MF-3-94.

Veszélyességi Veszélyességi jel: Xi : irritatív
besorolás

R mondat:
R 36: Szemizgató hatású
R 38: Bôrizgató hatású
R 43: Bôrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat

(szenzibilizáló hatású lehet)
S mondat:
S 2: Gyermekek kezébe nem kerülhet
S 22: Az anyag porát nem szabad belélegezni
S 24: A bôrrel való érintkezést kerülni kell
S 25: Kerülni kell a szembejutást
S 26: Ha szembe jut, bô vízzel azonnal ki kell mosni

és orvoshoz kell fordulni
S 27: Szennyezett ruhát azonnal le kell vetni
S 28: Ha az anyag bôrre kerül, bô vízzel azonnal le kell mosni
S 37: Megfelelô védôkesztyût kell viselni

Az 1992. évi MAK értékek szerinti általános porhatárértékeket be kell tartani
(finomporkoncentráció max. 6 mg /m3, teljes porkoncentráció max. 15 mg / m3).

Jelölés Hvh-10-cm-ké MSZ 16000/1.

Mûszaki Lap

1346



Feldolgozás

Alapfelület – épület vakolandó része – általános követelményei
Az alap legyen száraz jó teherbíró- és egyenletes nedvszívóképességû, fagy-, por-, sókivirágzás- és laza részektôl
mentes. Legfontosabb alapfeltétel a falazatoknál a zárt fuga.

A különbözô alapfelületekre vonatkozó követelmények
Elôfröcskölés, mint alapfelület elôkezelés a homlokzati felületeken mindig szükséges (Baumit Elôfröcskölô)
Amennyiben a fugák mélyek, vagy a szükséges vakolatvastagság a 25 mm-t meghaladja, mindenképpen két réteg-
ben javasoljuk a felhordást, közvetlenül egymás utáni menetben. Ha nem azonnal egymás után végezzük el a két
folyamatot, az elsô réteget fel kell érdesíteni.

✦ Ásványi kötésû faforgács és könnyû faforgács lemezek:
Nem ajánljuk a Baumit Uni Vakolatot sem egy, sem több rétegben.

✦ Ásványi kötésû fagyapot és könnyû farostlemezek:
Elôfröcskölés és vakolaterôsítés (pl. Baumit Vakolaterôsítô Háló) szükséges, a vakolat vastagsága legalább
15 mm legyen.

✦ Égetett tégla:
Egy vagy két rétegben történô felhordás elôtt nedvesítés szükséges a falazat  nedvszívóképessége szerint.

✦ Könnyûbetonból vagy betonból készült falazóelem:
Teljes takarású elôfröcskölés (Baumit Elôfröcskölô) kell. Nem szükséges különösebb elôkészítés.

✦ Beton:
Teljes takarású elôfröcskölés (Baumit Elôfröcskölô) szükséges. 

✦ Pórusbeton (pl. Ytong):
Alapos nedvesítés szükséges, majd legalább 1/2 órát száradni kell hagyni (vízfilm nem maradhat a felületen).

Keverés
A Baumit Uni Vakolatot habarcsládában kézzel, vagy az építkezéseknél általában használatos szabadesésû ke-
verôben kb. 9 liter víz hozzáadásával kell megkeverni (keverési idô: 5 perc). Mindig egész zsákokat keverjünk
egyszerre. 

Felhordás
A habarcsot kômûveskanállal vagy simítóval lehet felhordani. Igény szerint a kötés kezdete után egy alkalmas
simítóval (pl. polisztirol) bedörzsöljük.

Általános tudnivalók
A levegô és az alapfelület hômérséklete a felhordás alatt valamint a kötés kezdetéig + 5 °C fölött  legyen. Más
termékkel ne keverjük. A friss vakolatot meg kell védeni a gyors kiszáradástól. Várakozási idô: vakolatcentiméte-
renként 10 nap, Baumit Granopor Vakolat ill. Festék felhordása elôtt 4 hét.

Befejezô réteg
Alapvakolatként felhordott Baumit Uni Vakolatra:

Baumit Nemes Vakolat (Baumit Nemes Vakolat Alapozóval)

Dörzsölt felületû Baumit Uni Vakolatra:
Baumit Granopor Vakolat (Baumit Univerzális Alapozóval)

Alapvakolatra finomvakolatként felhordott Baumit Uni Vakolat Fehérre:
Baumit Granopor Festék
Baumit Szilikát Festék (Baumit Univerzális Alapozóval)
Baumit Szilikon Festék

A szóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai elôírásaink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevôknek / felhasználóknak
adunk segítségül, nem köteleznek bennünket, nem alapoznak meg szerzôdéses jogviszonyt és adásvételi szerzôdésbôl adódó mellék-kötelezett-
séget. Nem mentesítik a vevôt termékeink tervezett felhasználási célra való alkalmasságának saját felelôsségre történô ellenôrzése alól.
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