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Nyersanyagok/gyártás
Az ERFURT-KlimaTec FP 2 egy gyárilag előkevert ásványi szárazhabarcs.

Termék adatai
• Rendelési szám : 1002692
• Kiszerelés: 25 kg-os zsák
• Alap: Cement/mész, adalékok
• Szín: krémfehér
• Alapfelülelet/feldolgozási hőmérséklet: +5 °C - +30 °C
• Vízszükséglet: kb. 6,5 - 7,0 l/ 25 kg
• Feldolgozási idő: kb. 60 perc
• Szilárd habarcs anyagsűrűsége: kb. 1,8 kg/l
• Vízfelvétel: kb. 0,11 kg/m2 h0,5

• Páradiffúziós ellenállási szám µ : kb. 10
• Hajlító-húzószilárdság és nyomásállóság: kb. 1,0 N/4,0 N mm2 28d* 

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

rétegvastagságonként
• Felhasználás: kb. 1,4kg/m2 egy milliméteres rétegvastagságonként
• Tárolás: száraz helyen, 12 hónapig az eredeti lezárt csomagolásban.  

A felbontott csomagolást azonnal használjuk fel.
* Az értékek +20 °C fok hőmérséklet és 65 % relatív páratartalom mellett érvényesek.

Termék tulajdonságai
• Ásványi
• Diffúzióra nyitott
• Feszültségmentes
• Beltérre és kültérre
• 1–3 mm-es rétegvastagsághoz

Alkalmazás/feldolgozás
Az ERFURT-KlimaTec FP 2 finom vakolatfelületek készítésére alkalmas. 
Beltéren alkalmas durvábban strukturált, ásványi vakolatfelületekre 
finomvakolatként és felületkiegyenlítő glettanyagként.

Alapfelület előkészítése
Az ásványi alapfelület legyen hordképes, szilárd, tapadóképes és tapadást 
csökkentő anyagoktól mentes. A zsugorodási folyamat legyen 
messzemenően befejezett. A laza peremtérségeket a szilárd magig 
távolítsuk el. Az erősen nedvszívó alapfelületeket előzőleg alapozzuk.

Tapétázás
Egy tiszta keverőedénybe öntsünk tiszta vizet és egy keverőgéppel (kb. 
300–700 min-1) annyi száraz port adjunk hozzá, hogy csomómentes, 
állóképes, alakítható, pasztaszerű glettanyagot kapjunk. A keverési idő 
kb. 2–3 perc. Vakolókanállal, simítóvassal vagy spatulyával dolgozzuk fel 
a falra a szükséges rétegvastagságban. Száradás után a felületet 
szivacsgumival, illetve filc- vagy szivacstáblával ledörzsölhetjük. Ha túl 
korán vagy túl erősen dörzsöljük, akkor a kötőanyag a felületen 
koncentrálódik és repedéseket okozhat. 1 mm rétegvastagságonként 
tartsunk be egy nap állásidőt.

Megjegyzések
• A nem kezelendő felületeket óvjuk az ERFURT-KlimaTec FP 2 

finomvakolattal való érintkezéstől!
• A már megkeményedett ERFURT-KlimaTec FP 2 finomvakolatot ne 

próbáljuk meg víz vagy friss habarcs hozzáadásával újra 
feldolgozhatóvá tenni. Fennáll a veszélye, hogy nem lesz elég szilárd!

• Erősen nedves alapfelületeknél hosszabb várakozási időre lehet 
szükség a felület megmunkálásáig.

• A nagyon magas páratartalmat megfelelő intézkedésekkel, pl. 
légszárító géppel, szellőztetéssel, stb. kerüljük el. Közvetlen 
hőhatásoktól és a huzattól azonban tartózkodjunk!

• A színes kialakításhoz diffúzióra nyitott szilikát festékek használata 
ajánlatos.

• Óvjuk a közvetlen napsugárzástól.
• Túl gyors vízelvonás (felfűtött helyiségek vagy erősen nedvszívó 

alapfelületek) vagy nem elég száraz vakolási alapfelületek esetén 
fennáll a repedésképződés veszélye!

• Vakolási munkálatok kivitelezésekor alapvetően tartsuk be a DIN 18350 
és a DIN V 18550 előírásait. A vakolatfelület a teljes kiszáradás után 
legyen repedésektől mentes, az üregek nélküli hajszál-/zsugorodási 
repedések azonban ártalmatlanok és nem kifogásolhatóak, mivel a 
műszaki tulajdonságokat nem befolyásolják.
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