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Vakológipsz 

Termékleírás: 
A vakológipsz a simításra szolgál a kézi feldolgozásnál. Megfelel a P IV habarcsosztálynak a DIN V 
18550, ill. a B4-nek a DIN EN 13279-1 szerint. A vakológipszet jó kiadósság, nagyon jó tapadás és jó 
simíthatóság jellemzi. 

Összetétel: 
Gipsz, mész, könnyű ásványi adalékok, a könnyű feldolgozást és a tapadást szolgáló adalékok. 

Alkalmazási területek: 
A vakológipsz alkalmas egyrétegű vakolatnak beton és falazott mennyezeti- és falfelületeken, beltérben. 
Felújító, javító és kiegészítő vakolási munkákhoz is alkalmas. Felhasználása otthoni konyhákban és 
fürdőkben DIN V 18550 szerint engedélyezett. 

Anyagfelhasználás: 
Vakolatvastagság*: 10 mm kb. 7,7 kg/m2 kb. 3,2 m2/zsák 25 kg/zsák 

*Vakolatvastagság: egyrétegűen 5 - 25 mm. 

Feldolgozás: 
Az aljzat legyen nedvszívó, tiszta, száraz, szilárd, hordképes, valamint kivirágzástól, filmképző 
elválasztószerektől és rozsdától mentes a vakoláshoz. Korrodálható és oxidálható fémrészeket a vakolás 
előtt korrózióvédelemmel kell ellátni. Erősen nedvszívó aljzatokat felégésgátlóval alapozni kell. Friss 
vagy 3,0 %-nál nagyobb nedvességtartalmú betonra nem szabad vakolni. Tömör, nem szívó aljzatokat 
és betonfelületeket Betonkontakt tapadásjavító alapozóval elő kell kezelni. Be kell tartani az alapozás, ill. 
a tapadóhíd száradási-, ill. kikeményedési idejét. 

Csak tiszta edényeket és szerszámokat, valamint tiszta vizet használjon, ne keverje idegen anyagokkal. 
Egy 25 kg-os zsákot kb. 15-17 liter vízzel keverjen be kézzel, vagy keverőszárral, csomómentesre. Húzza 
le egyenletesre a vakológipszet a vakolatsimítóval. Kielégítő megszilárdulás után enyhén nedvesíteni, 
filcelni és ezután a simítóval simítani kell. Vakolás után gondoskodni kell kielégítő keresztszellőzésről. 
Beton födémlemezeknél a vakolt felületet a széleken, amint a vakolat megkötött, függőlegesen be kell 
vágni. A feldolgozási idő az alaptól és az időjárási feltételektől függően kb. 60 perc. Magas hőmérséklet, 
kereszthuzat, piszkos szerszám vagy víz jelentősen csökkentheti a feldolgozási időt. 

Tárolás: 
Szárazon, nedvességtől védve, 6 hónapig tárolható. 

Kiszerelés: 
25 kg-os papírzsákokban 40 zsák/raklap 

Műszaki adatok: 
Vízszükséglet: kb. 15-17 l/zsák 
Nyomószilárdság: kb. 2,5 N/mm2 
Kiadósság: kb. 1300 l/t 
Hővezetőképesség: kb. 0,28 W/mK 
Vízfelvételi együttható: kiesik 
Páradiffúziós ellenállási tényező, µ: kb. 8 

Különösen be kell tartani: 
A frissen felhordott vakolatot megfelelő intézkedésekkel védeni kell a túl gyors vízelvonástól szél, ill. 
magas hőmérsékletek által, valamint fagy hatásától. Nem szabad feldolgozni +5 °C-nál alacsonyabb 
levegő- és szerkezet-hőmérsékletek, valamint várható éjszakai fagyok esetén. A szerszámokat használat 
után azonnal meg kell tisztítani. Veszélyeztetett területeket (üveg, kerámia, fa, fém stb.) a feldolgozás 
előtt le kell fedni és ragasztani. 
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Ártalmatlanítás: 
Csak maradéktalanul (szóródásmentesen) üres zsákok adhatók újrahasznosításra. A kikeményedett 
maradékot építési törmelékként vagy építkezési hulladékként kell ártalmatlanítani. 

Biztonsági tanácsok: 
A vakológipsz meszet tartalmaz, és emiatt lúgosan reagál a nedvességgel. Veszélyjelzése Xi irritatív. 
Izgatja a szemet. Nem kerülhet gyermek kezébe. Porát belélegezni nem szabad. Szembe jutás esetén 
azonnal, alaposan ki kell öblíteni. Bőrre jutás esetén bő vízzel azonnal le kell mosni. A munkavégzés 
alatt védőruhát, védőkesztyűt és védőszemüveget/arcvédőt kell viselni. Lenyelés esetén azonnal orvos 
tanácsát kell kérni és be kell mutatni a csomagolást vagy a címkét. Feltétlenül figyelembe kell venni az 
EK-előírások szerinti biztonsági adatlapot. 

Megjegyzés: 
Valamennyi termékünket saját laboratóriumunkban állandóan ellenőrizzük és ellenőriztetjük külsőkkel. 
Előző fejtegetéseink tanácsadásra szolgálnak és mostani legjobb tudásunkon alapulnak. Ki kell zárnunk 
mégis a kötelezettségvállalást egyes ajánlásaink általános érvényességére vonatkozóan, mivel a 
felhasználás és a feldolgozási módszerek hatókörünkön kívül esnek és az aljzatok tulajdonságai 
szakmai és kisipari szempontok szerinti egyeztetést követelnek mindenkor meg. Mindig figyelembe kell 
venni az érvényes szabványokat, engedélyeket és irányelveket. Minden további műszaki kérdésénél 
szívesen állunk rendelkezésére szaktanácsadással. 

Állapot: 2014 július. 

További felvilágosítás: 
szerviztelefon: 

0049 (0) 800/1 01 63 70 

BAHAG AG 
Postfach 100561  
 
D-68005 Mannheim 


