
Spritzer Classic 
LB-KNAUF spricc színezôvakolat

Elônyök:
• Fröcskölt struktúra
• Ásványi színezôvakolat
• Páraáteresztô
• Széles színválaszték
• Algaálló

Szabvány: MSZ EN 998-1

Kötôanyag: cement, mészhidrát Cikkszám: 

K17004000

HABARCSTÍPUS:
A Spritzer Classic színezôvakolat gyárilag elôkevert szárazhabarcs, melyet az építkezés helyszínén,  
közvetlenül a felhasználás elôtt, vízzel kell összekeverni. Cement és mész kötôanyagot, idôjárásálló  
pigmenteket, ásványi töltôanyagot és tulajdonságjavító adalékokat tartalmaz. 

ALKALMAZÁSI TERÜLET:
A Spritzer Classic színezôvakolat új és régi lakóépületek, középületek, ipari objektumok homlokzatainak 
idôjárásálló, színes díszítô bevonata. A Spritzer Classic színezôvakolat csak a vízszintes szigetelés feletti 
falazatokon alkalmazható.

FELDOLGOZÁS:

Követelmények az alapfelülettel szemben, a Spritzer Classic felhordását megelôzô mûveletek:
A Spritzer Classic színezôvakolat tervezett felhordása elôtt 1 nappal a megfelelôen elôkészített alapvakolatot 
vízzel el kell áztatni úgy, hogy az alapvakolat teljes keresztmetszetében nedves legyen. Hagyományosan 
kevert vakolatoknál különös gondot fordítsunk a nedvesítésre. Felhordáskor nem lehet vízfilm a felületen.
A Spritzer Classic feldolgozása:
A 40 kg-os zsákokban forgalomba hozott színezôt - az építkezés helyszínén - keverjük össze vízzel.  
A keverés történhet betonkeverôben, vagy fúrógépbe fogott keverôszárral, vagy kézzel habarcsos ládában. 
Annak érdekében, hogy egy-egy homlokzat azonos megjelenést nyerjen, keverjünk be annyi színezôvakolatot 
egyszerre, amennyi a teljes egyoldali felület bevonásához szükséges és amit 2 órán belül fel tudunk dolgozni. 
Mielôtt a habarcsos ládából színezôt veszünk ki, alaposan keverjük át a láda tartalmát. A színezôt fröcskölôgép-
pel hordjuk fel a felületre. A fröcskölôgép hajtókarának egyenletes forgatásával két-háromszor átfröcsköljük a 
felületet. Újabb réteget akkor viszünk fel, amikor az elôzô réteg felülete már kissé megszáradt. A foltosság 
elkerülése érdekében a munkát a fröcskölôgép egyenletes mozgatásával végezzük. Mindig ügyeljünk arra, 
hogy a vakolást egy oldalon, lehetôleg megszakítás nélkül végezzük, mert a hosszabb várakozás nyomai  
a falfelületen késôbb láthatók lesznek. Védjük a friss vakolatot közvetlen erôs napsütéstôl és csapó esôtôl! 
A színezôvakolat felhordása +5 °C feletti és +25 °C alatti hômérsékleten ajánlott. Meleg, szeles idôben 
vízpermetezéssel óvjuk új, megszilárdult vakolatunkat a gyors kiszáradástól.
Fontos tudnivalók!
Épületfizikai és optikai okok miatt nagy felületek vakolására világosabb tónusú színezôinket ajánljuk.  
Sötétebb színû anyagainkat elsôsorban díszítési célokra javasoljuk, szem elôtt tartva azt is, hogy a kivitelezési 
hibák a sötétebb árnyalatoknál fokozottabban érvényesülhetnek. Hideg párás idôben végzett vakolásnál  
a felületre mészfátyol válhat ki.

MÛSZAKI ADATOK:

Max. szemcse: 2 mm

Nyomószilárdság: >1,5 N/mm2

Tapadószilárdság: >0,2 N/mm2

Hajlítószilárdság: >0,5 N/mm2

Páradiffúziós 
ellenállási szám (µ): kb. 10

Anyagszükséglet: kb. 4 kg/m2

Rétegvastagság: 3-5 mm
Keverôvíz: kb. 11-12 l/zsák
Keverési idô min.: 3 perc
Bedolgozási idô: kb. 2 óra

Csomagolás:
40 kg-os papírzsákokban
1,2 to EUR raklapon,
zsugorfóliázva

Raktározás:
A cementtel azonos módon 
száraz, fedett helyen, eredeti 
csomagolásban max. 12 hónapig

Figyelem!
A felhordott Spritzer Classic 
vakolat színe kis mértékben 
eltérhet a mintákon bemutatott 
színektôl

SPRITZER CLASSIC BEDOLGOZÁSI IDÔTERVE:

3-5 perc
8-24 óra

*a bekeveréstôl számítva, **a felhordástól számítva

Anyagkeverés
Mûveleti idô: 3-15 perc

2 óra

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

Bedolgozhatósági idô* 

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

Száradás**: kb. 1 nap

S 2

védelem: kb. 1 nap


