
Eurosan FP
LB-KNAUF Eurosan simítóvakolat

Elônyök:
• Fehér színû
• Jó páraáteresztô képességû
• Víztaszító
• Nagy szilárdságú

Szabvány: MSZ EN 998-1

Kötôanyag: fehércement, mész Cikkszám: 

550701

HABARCSTÍPUS:
Az Eurosan FP simítóvakolat gyárilag elôkevert szárazhabarcs, melyet az építkezés helyszínén, közvetlenül 
a felhasználás elôtt, vízzel kell összekeverni. Fehércement és mész kötôanyagot, ásványi töltôanyagot és 
tulajdonságjavító adalékokat tartalmaz.

ALKALMAZÁSI TERÜLET:
Az Eurosan FP simítóvakolat új és régi lakóépületek, középületek, ipari objektumok falazatainak páraáteresz-
tô, simító vakolata. Az Eurosan FP simítóvakolatot Eurosan kézi vagy gépi alapvakolatokra hordhatjuk fel.  
Az ilyen módon elkészített felület csak páraáteresztô festékkel festhetô.

FELDOLGOZÁS:

Követelmények az alapfelülettel szemben, az Eurosan FP felhordását megelôzô mûveletek:
Az Eurosan FP simítóvakolatot olyan alapfelületekre hordjuk fel, amelyek megfelelô szilárdságúak, por- 
és szennyezôdésmentesek. Ha Eurosan EP szárítóvakolat, WTA Eurosan OP felsôvakolat vagy Eurosan TP 
trasszvakolat simítóvakolataként használjuk, akkor azok száradása után, de legkésôbb a felhordásuk után 
egy héten belül hordjuk fel. 

Az Eurosan FP feldolgozása:
Az Eurosan FP simítóvakolatot az építkezés helyszínén keverjük össze vízzel. Keverése történhet betonke-
verôben, horizontális keverôvel (pl. PFT HM24), esetenként keverôgéppel (megfelelô keverôszárat használva) 
vagy kézzel. Felhordása glettvassal, +5 °C és +25 °C közötti hômérsékleten ajánlott. A javasolt rétegvas-
tagságot az alapvakolat felületének minôsége szabja meg. Amennyiben teljesen sima felület kialakítása az 
igény, úgy a felhordott simítóhabarcsot szivacsos dörzsölôvel egyenletesen eldolgozzuk, majd a felületet 
átgletteljük.

MÛSZAKI ADATOK:

Max. szemcse: 1,2 mm

Nyomószilárdság : >1,5 N/mm2

Tapadószilárdság: >0,1 N/mm2

Hajlítószilárdság: >0,6 N/mm2

Anyagszükséglet: kb. 4-6 kg/m2

Keverôvíz: kb. 0,25 l/kg

Bedolgozási idô: kb. 2 óra

Csomagolás:
40 kg-os papírzsákokban
1200 kg EUR raklapon, 
zsugorfóliázva.

Raktározás:
Száraz, fedett helyen, bontatlan
eredeti csomagolásban
max. 6 hónapig.

EUROSAN FP BEDOLGOZÁSI IDôTERVE:

 
*a bekeveréstôl számítva, **a felhordástól számítva

Anyagkeverés

3-5 perc

Száradás**: 1 nap/mm

Mûveleti idô: az anyag a felhordás helyén kb. ennyi ideig dolgozható el. (pl. ragasztó a bôrösödésig)
Bedolgozhatósági idô: Az anyag a bekeverés befejezésétôl kb. ennyi ideig használható fel (átkeverés szükséges lehet)

Várakozás a felület
elôkészítése után

8210 Veszprém, Házgyári út 9. Pf. 1723, Tel.: 06/88/590-500, Fax: 06/88/590-555, www.lb-knauf.hu    

védelem: kb. 1 nap
2 óra

Mûveleti idô: 3-10 perc

Bedolgozhatósági idô* 




