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Nyersanyagok/gyártás
Az ERFURT-DP 6 szigetelő vakolat egy gyárilag előkevert ásványi 
szárazhabarcs.

Termék adatai
• Rendelési szám : 1000102
• Kiszerelés: 2 kg-os zsák
   15 kg-os zsák
• Alap: Gyárilag előkevert szárazhabarcs
• Szín: világos szürke
• Alapfelülelet/feldolgozási hőmérséklet: +5 °C - +25 °C
• Vízszükséglet: 1 l / 2 kg-os zsákhoz, ill. 7,5 l / 15 kg-os zsákhoz
• Feldolgozási idő: kb. 60 perc
• Szilárd habarcs anyagsűrűsége: kb. 0,5-0,55 kg/dm3

• Vízfelvétel: kb. 1,1-1,5 kg/m3/24h
• Porózusság: kb. 70 %
• Hővezető képesség: 0,18 - 0,20 W/mK
• Páradiffúziós ellenállási szám µ : kb. 8,8
• Hajlító-húzószilárdság: kb. 1,0 N/mm2

• Nyomásállóság: kb. 1,5–2,5 N/mm2

• Felhasználás: kb. 4,5–5,0 kg/m2 egy centiméteres 
rétegvastagságonként

• Tűzveszélyességi osztály: A 1
• Tárolás: száraz helyen, 12 hónapig az eredeti lezárt csomagolásban.  

A felbontott csomagolást azonnal használjuk fel. 
• Szerszámok tisztítása: Friss állapotban vízzel.

Termék tulajdonságai
• Ásványi
• Nagy légpórus-tartalmú
• Hőszigetelő
• Diffúzióra nyitott
• Jó kapilláris vezetőképesség
• Jó vízfelvevő-képesség
• Csekély anyagszükséglet
• Kézzel és géppel is feldolgozható
• Egyrétegűen 20-30 mm-ig alkalmazható

Alkalmazás/feldolgozás
Az ERFURT-DP 6 szigetelő vakolat különleges tulajdonságai révén elősegíti 
a nedves alapfelületek kiszáradását. Nagyon csekély felületi súlya a nagy 
porózussággal társítva hőszigetelő hatású, ami a felületek 
hőmérsékletének növekedéséhez vezet. A harmatpont a vakolatrendszerbe 
kerül, így a penészesedéshez víz nem áll rendelkezésre.
Alkalmazható diffúzióra képes és száraz vakolatfelületek létrehozására 
nedves és/vagy penészes falakon, valamint kondenzációs problémák 
elkerülésére régi és új épületek helyreállításakor, ill. szanálásakor. 
Minden ásványi, vakolható építőanyagra alkalmas, mint pl. a DIN 1053 
szabvány szerinti falazatokon (tégla, pórusbeton, mészhomokkő), 
valamint beton alapfelületeken. Gipsz alapfelületekre nem alkalmas.

Alapfelület előkészítése
Az alapfelület legyen hordképes és mentes a tapadást csökkentő 
anyagoktól, mint pl. elválasztó szerek vagy por. A penészes, ill. a régi és 
málló vakolatokat, lepergő festékeket és bevonatokat teljesen távolítsuk 
el. Az alapfelület lehet száraz vagy enyhén nedves, de nem vizes. A 
porhanyós fali fugákat kb. 2 cm mélyen kaparjuk ki és a felületet 
mechanikai úton tisztítsuk meg. A felszivárgó vagy síkszerűen behatoló 
nedvességet megfelelő intézkedésekkel alapvetően előzzük meg. A 
betonfelületeteknek nyitott pórusúaknak kell lenniük. Az új vakolat 
felhordása előtt a sérült vakolatfelületeket adott esetben kezeljük fluáttal. 
Tapadást segítőként hordjunk fel egy félig (kb. 50 %-ban) fedő fröcskölt 
vakolást az ERFURT-KlimaTec SR 6 rendszerragasztójával. 

Tapétázás
Egy tiszta keverőedénybe öntsünk 1 l/ 7,5 l vizet 2 kg / 15 kg porhoz és 
keverjük össze homogén, képlékeny állagúvá. Erős keverőgéppel (kb. 
500–700 min-1) kb. 2–3 perc keverési időre van szükség. Kb. 5 perces érési 
idő után a szigetelővakolatot ismét intenzíven keverjük át.
1. Az alapfelületet a követelményeknek megfelelően készítsük elő.
2. Az összekevert szigetelő vakolatot a vakolás ismert szabályai szerint 
dolgozzuk fel. Az ERFURT-DP 6-ot egy rétegben legfeljebb 3 cm-es 
rétegvastagságig hordhatjuk fel egy munkamenetben. Ha nagyobb 
vastagság szükséges, több rétegben vakoljunk. A megelőző réteget a 
felhúzólappal húzzuk le és közvetlenül a merevedés után vízszintes 
irányban érdesítsük és hagyjuk megszáradni. 1 mm rétegvastagságonként 
tartsunk be egy nap állásidőt.
3. Erősen repedezett vagy egyenetlen alapfelületek esetében a különböző 
rétegvastagság és szilárdulás miatt feszültséggel kell számolni, ami 
repedésekhez és üregképződéshez vezethet. Ebben az esetben az 
alapfelületet előzetesen gletteljük és érdesítsük az ERFURT-DP 6 szigetelő 
vakolattal. Legalább 7 napos várakozási idő után hordhatjuk fel a 
következő vakolatréteget. Többrétegű, 4 cm-nél nagyobb rétegvastagságnál 
a repedésképződés elkerülésére alternatív megoldásként a vakolás felső 
harmadában üvegszövet- hálóból készült erősítést használhatunk.
4. Az ERFURT-DP 6 szigetelő vakolattal bevont felületeket megfelelő 
megszilárdulás után a rétegvastagságtól és a környezeti hőmérséklettől 
függően 1-3 nap elteltével rácsos kaparóval munkáljuk meg. A kapart 
felületeket az újabb réteggel történő bevonás előtt tisztítsuk meg a 
tapadást csökkentő anyagoktól, pl. portól.
5. Sima, egyenletes felületeket ásványi finom glettanyaggal alakíthatunk 
ki. Két cm-es rétegvastagság (és +20 °C környezeti hőmérséklet/65 % 
relatív páratartalom) esetén ezt legkorábban három nap elteltével 
hordhatjuk fel. Alacsonyabb hőmérséklet vagy magasabb páratartalom 
esetén a várakozási idő hosszabb.
Az ERFURT-DP 6 szigetelő vakolat minden szokványos utánkeverős 
keverőszivattyúval (pl. Putzmeister MP 25) feldolgozható. Kisebb 
mennyiségeket keverőgéppel kézzel is összekeverhetünk.
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Megjegyzések
• Jelentős penészesedés esetén kérjük ki egy erre szakosodott intézmény 

véleményét és elemzését.
• A nem kezelendő felületeket gondosan takarjuk le.
• Erősen nedves alapfelületeknél hosszabb várakozási időre lehet 

szükség a felület megmunkálásáig.
• A nagyon magas páratartalmat megfelelő intézkedésekkel, pl. 

légszárító géppel, szellőztetéssel, stb. csökkentsük.
• Közvetlen hőhatásoktól és a huzattól azonban tartózkodjunk!
• A túl gyors vízelvonást akadályozzuk meg. Ha szükséges, utólag vízzel 

nedvesítsük vagy spricceljük be.
• Vakolási munkálatok kivitelezésekor alapvetően tartsuk be a DIN 18550 

előírásait.
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