
      SAKRET Mész-cement gépi alapvakolat - APN

      Glettelhető, besimítható alapvakolat

...aki ért hozzá

      
• kül- és beltéri felhasználásra • vakolási és vakolatjavítási feladatokhoz

• kézi és gépi feldolgozhatóságú • többféle falazat vakolására (tégla, beton stb.)

• ásványi alapú • lakóterek kialakításához (pl.: nappali, háló stb.)
• természetes páramozgást elősegítő vakolat • homlokzati munkákhoz (pl.: párkány, dísz stb.)
• könnyen feldolgozható, glettelhető • használati vízzel terhelt helyiségekhez
• nagy bedolgozási teljesítmény • fal- és mennyezetfűtés kialakításához is

Tudjon meg többet a APN-ről

Termékjellemzők          Felhasználási kör



      
• keverővíz (1 kg)                                               kb. 0,24 liter • testsűrűség                                                                   kb. 1,60 kg/dm3

• keverővíz (40 kg)                                             kb. 9,60 liter • nyomószilárdság (28 nap után)                                    > 1,5 - 5,0 N/mm2

• bedolgozhatósági hőmérséklet                        (T) +5 °C < T < +25 °C • húzó- és hajlítószilárdság (28 nap után)                      > 0,60 N/mm2

• rétegvastagság                                                10 - 15 mm • tapadószilárdság                                                          > 0,08 N/mm2

• símíthatóság                                                    kb. 3 - 4 óra • szemcseméret                                                              0 - 1,0 mm

      
1. Alapfelület ellenőrzése
Az alap legyen szilárd, hordképes, száraz, repedés-
mentes, minden szennyező anyagtól, portól mentes 
(zsír, olaj, festékanyagok eltávolítandók). Régi, meg-
lévő felületek átvonása előtt ellenőrizni kell a felület 
hordképességét tapadási- és/vagy karcpróbával. 
Szennyezett alapfelületeket a szennyezés típusának
megfelelően meg kell tisztítani (nagy nyomású mosás,
tisztítószer, passziválás, mechanikai tisztítás stb.)

2. Alapfelület előkészítés
Kerámia, beton, zsalukő falazatokon SAKRET MZP-02, 
MZP-04 előfröcskölőalapozó használata javasolt.
Pórusbeton, liapor, egyéb erősen nedvszívó falazatokon 
SAKRET UG alapozót 1:1, 1:2 arányban alkalmazzunk. 
Enyhén nedvszívó ásványi alapfelületeken előnedvesítés 
vagy mélyalapozó (SAKRET UGG) alkalmazása szüksé-
ges. Új kerámia falazatokon alapfelület előkészítés nem 
szükséges. Enyhén porló, vagy kis mértékben csökkent 
szilárdságú ásványi felületek esetén felületszilárdító 
(SAKRET TG) és/vagy szilikát alapozó (SAKRET SFV)
alkalmazható.

3. A termék feldolgozása
Kézi feldolgozás: A zsák tartalmát a táblázatban mega-
dott vízmennyiséggel tiszta edényben, hideg, vezetékes 
vízzel, egy (max. 600 fordulat/perc sebességű) keverő-
géppel csomómentesre keverjük. 2 percig pihentetjük, 
majd újrakeverjük.

Gépi feldolgozás: A termék gépi keverőkkel (szabade-
sésű keverő, kényszerkeverő stb.) feldogozható.
Alkalmazható vakológéppel történő feldolgozás esetén 
is. Az APN általános beállításokkal bíró vakológépre 
van optimalizálva, ezért a kiszerelésen szereplő víz-
mennyiségek betartása javasolt.

4. A termék be- és eldolgozása
A megkevert anyagot az alapfelületre felhordjuk (kézi fel-
dolgozhatósága miatt a termék feldobható és feltolható a 
felületre) és ellécezzük. A felhordott vakolatot vakolóléc-
cel elhúzzuk, és a száradási idő után simítható. 

A kikötött, kész felület alkalmas a befejező réteg fogadá-
sára legyen az festék, színezővakolat, hideg- vagy me-
legburkolat.

Technikai információk

Feldolgozási útmutató    Kérjük, hogy felhasználás előtt olvassa el a Műszaki Adatlapot!

További információk:  www.sakret.hu  •  sakret@sakret.hu  •  tanacsadas@sakret.hu

SAKRET Mész-cement gépi alapvakolat - APN

Sokoldalú alkalmazhatóság és feldolgozás

A SAKRET APN kül- és beltéri felhasználású vakolóhabarcs. Alkalmazható általános vakolási és vakolatjavítási feladatokhoz. Használatával - 
megfelelő felületkialakítás esetén - nem szükséges külön simítóréteg, mert anyagában besimítható, glettelhető és szép, esztétikus végső felület 
alakítható ki. A kész, kikötött vakolat ideális fogadófelülete a befejező rétegeknek, mint a festékek, színezővakolatok, hideg- és melegburkolatok stb. 
Kemény, könnyen és jól szegezhető, fúrható. Alkalmazható ásványi bázisú falakon és mennyezeteken.

      
       alkalmazható beton felületeken is
       környezeti hatásoknak ellenálló, hidrofóbizált
       glettelhető (esztétikus, sík felület készíthető)
       teljes falfelületek vakolási feladataihoz 
       régi, hordképes felületek átvonására

Jó tudni!

További funkciók...


