
MŰSZAKI ADATLAP     
SZÍNES ALAPOZÓ 

 

 

Termék meghatározása: 

Alkalmazási terület:  

Műszaki adatok:  

www.kvarc.hu 

Anyagösszetétel:  

Felhasználásra kész, gyárilag előkevert diszperziós bázisú szín-optimalizáló, nedv-
szívás-kiegyenlítő alapozó 

Külső és belső térben beton, hagyományos keverésű- és gyári előállítású alapva-
kolatok, valamint táblás hőszigetelő rendszerek felületére. Színes fedővakolatok- 
illetve homlokzatfestés alá; a felületek nedvszívó-képességének kiegyenlítésére, 
a tapadó-képesség javítása, valamint az optimális színhatás elérése céljából. 
Könnyen feldolgozható, gyorsan száradó, oldószermentes termék. 

Gyárilag készre kevert vizes bázisú diszperzió speciális minőségjavító adalékok-
kal, pigmentekkel ,kvarc szemcsékkel . 

 Tapadás: 1,6± 0,5 N/mm2 

 Vízgőz áteresztő képesség,V: 204g/m2/nap 

 Légrétegvastagság egyenérték, sd : 0,1 m 

 Rétegvastagság:0,35 mm 

Anyagszükséglet:  A felület érdességétől és nedvszívó-képességétől függően kb. 0,15 – 0,3 kg/m2 

Csomagolás:  15 kg-os műanyag kannában  

Tárolás:  Hűvös, fagymentes raktárban eredeti, zárt csomagolásban tárolva +5 és 25 °C 
között 12 hónapig használható fel.   

Követelmények az alapfelü-
lettel szemben: Az alap legyen egyenletes (sík), száraz, minimum Hvh-10, illetve C12 minőségű, 

homogén, mozgás- és zsugorodás-mentes. Portól - és zsírtól, olajszármazékoktól- 
és egyéb szennyeződésektől ugyancsak mentesnek kell lennie.  

Felhasználási útmutató:  Felhordás előtt a Színes alapozót kézi keverőgéppel lassú fordulatszámon gondo-
san át kell keverni. Nagyobb egybefüggő felület esetében a szükséges mennyisé-
get célszerű egyszerre bekeverni. A felhordás történhet korongecsettel, teddy-
hengerrel, vagy szórással levegő nélküli (airless) festékszóróval hígítás nélkül, 
vagy tiszta csapvízzel történő maximálisan 25%-os hígítással. Erősen nedvszívó 
felületek alapozását a részleges száradást követően javasoljuk megismételni. A 
felhasználást +5 oC feletti hőmérsékleten kell végezni.  



Fontos tudnivalók:  

Feldolgozási hőmérséklet:  

Figyelmeztetés:  

www.kvarc.hu 

Az alapozó matt-száraz állapota után, legkorábban másnap kezdhető a fedőva-
kolat felhordása. A munkaeszközök a használatuk után az alapozó megkötése 
előtt vízzel tisztíthatók.  

Az anyagot kötésidő alatt fagy nem érheti.  
A felületet az alapozó száradásáig védjük az esőtől.  
Közvetlen napsugárzásnak kitett felületre ne hordjuk fel!  
 

+5 és +25 °C között (felület- és anyag egyaránt). 

Biztonsági előírások:  Lásd biztonságtechnikai adatlap. 

A gyártó a termék alkalmazásakor alapvető szakmai ismereteket feltételez. 
 


