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quick-mix MRP 
ásványi kültéri nemesvakolat 
 
 
Alkalmazási terület 
Kültérben mindenhol, régi és új falazatok alapvakolására, kivéve ahol tartósan vizes behatás érheti. 
 
Szemnagyság:  0 - 2 mm 
 
Feldolgozás 
Az anyagot csak vízzel kell keverni a következı arányban: 
1 zsák (35 kg) anyaghoz 10-12 liter vizet kell adni. 
5 °C alatt az anyagot nem szabad felhasználni és óvni kell a gyors kiszáradástól. Az anyagot megszilárdult 
mész-cement vagy cement kötéső alapfelületre lehet felhordani. 
Az alapfelület portól, laza részektıl, olajtól, zsírtól és más tapadásrontó anyagoktól mentes kell legyen. Az 
alapfelületet elı kell nedvesíteni. 
A frissen megkevert anyagot lehet kézi szerszámmal (glettvassal) vagy vakológéppel felhordani. 
Még friss állapotban bármilyen felület kialakítható: simított, dörzsölt, kapart, szerszámmal mintázott. 
 
Kiadósság 
1 zsák (35 kg) anyag kb. 11-12 m2 felületre elegendı (cca. 3 kg/m2) 
 
Tárolás 
Száraz és fagymentes raktárban, fa raklapon kb. 6 hónapig. 
 
Szállítás 
35 kg-os háromrétegő papírzsákban 
 
Rendelési jel 
MRP (színskála alapján) 
 
Minıségellen ırzı intézmények: 
Németország: BÜV Nord, BÜV NW 
 
Egészség és környezetvédelem 
A termék munkabiztonsági, környezetvédelmi és hulladékkezelési elıírásait a Biztonsági Adatlap 
tartalmazza. Eszerint a szárazhabarcs nem veszélyes termék, nem jelzésköteles. 
Mésztartalma miatt azonban vízzel keverve erısen lúgos kémhatású, ezért feldolgozáskor védıruházat, 
védıkesztyő és védıszemüveg használata ajánlott. A bırre jutott anyagot bı vízzel azonnal le kell mosni; a 
szembe került anyagot sok vízzel kiöblíteni és orvoshoz fordulni. 
Az anyag maradékát nem szabad csatornába, élı vízbe vagy talajba juttatni, hanem vízzel keverés és 
kikeményedés után építési törmelékként lehet elhelyezni. 
 
MEGJEGYZÉS 
Ajánlásaink, melyeket vásárlóink, illetve felhasználóink támogatására adunk tapasztalatainkon a tudomány 
és a gyakorlat legújabb eredményein alapulnak. Mégsem tekinthetık szerzıdéses jogalapnak, kötöttségnek. 
Minden esetben ajánlatos a felhasználandó anyagmennyiséget és a felhordás módját a helyi viszonyokhoz 
illıen megválasztani, esetleg próbafelületet készíteni. 
 
   


