
Co 84
vakolat adalékszer koncentrátum
Pórusos,�páraáteresztô�vakolat�készítéséhez

JEllEMzôi

•�lehetôvé�teszi�a�páradiffúziót

•�kiváló�pórusképzô

•�krémesítô�hatású

•�gazdaságos

AlkAlMAzási tErülEt
Az adalékszer hozzáadásával hagyományos, 
cementtartalmú habarcsból készíthetô kül- és 
beltérben is alkalmazható pórusos, páraáteresztô 
vakolat. Az így modifikált javítóvakolat – magas 
pórustartalmának és páraáteresztô képességének 
köszönhetôen – alkalmas nedves falazat 
ki szárítására. Képes a talajból felszivárgott vízben 
lévô sók elraktározására, meg akadályoz va ezzel 
a sókivirágzás lehetôségét. A pórusos vakolattal 
csak a vizesedést elôidézô okok megszüntetésével 
érhetô el hosszantartó védelem.

A fElülEt ElôkészítésE
A javítóvakolat csak nedvszívó, nyitott pórusú, 
érdes felületen alkalmazható. Ezért a régi festék-
bevonatot, a laza, sérült, vizes és salét romos 
vakolatot teljes egészében célszerû eltávolítani, 
egészen a teherhordó falig. A meg felelô tapadás 
érdekében a megtisztított fal felület re hígabb 
konzisztenciájú pórusos javítóvakolatot kell 
felhordani pl. fröcsköléssel (gúzolás).

fElhordás
A Ceresit CO 84 vakolat adalékszer koncentrá-
tumot a vakolatban lévô cementtartalom alapján 
kell adagolni. Bekeverési arány, 1 súlyrész 
adalék szer koncentrátum : 100 súlyrész cement-
tartalom. A vakolatot a szokásos módon kell 
elkészíteni az adalékszer alkalmazásával.  
A bekevert vakolatot legalább 15 mm vastag-
ságban kell a gúzolt felültre felhordani, majd 

a felületet átdörzsölni. Az újabb vakolatréteg 
felhordása elôtt is szükség van az elôzô réteg 
felszínének átdörzsölésére (érdesítés). A friss 
vakolatnak nem szabad túl gyorsan kiszáradnia, 
ezért szükség esetén tartsuk azt nedvesen.

fontos tudnivAlók
A Ceresit CO 84 vakolat adalékszer koncentrá-
tummal készült pórusos vakolatot +5°C és +30°C 
közötti hômérsékleten lehet felhasználni. Fel hasz nál-
ás kor a poranyagokra illetve a cement habarcsokra 
vonatkozó elôírásokat be kell tartani. A be kevert 
habarcs elkészítéskor (vízadagolás) lúgossá válik, 
ezért bôrre és szembe kerülésétôl óvakodjunk. Ha 
ez mégis megtörténne, alaposan mossuk meg az 
érintett testrészt. Szükség esetén hívjunk orvost. 
A szer számról a friss vakolat vízzel lemosható, a 
megkötött anyag csak mechanikus úton távolítható 
el.

MûszAki AdAtok
Összetétel:�� �felületaktív�tenzideket,�valamint�

vízálló�komponenseket�és�szervetlen�
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töltôanyagokat�tartalmaz

Sûrûség:� 1,44�kg/liter

Keverési�arány:� �1�súlyrész�adalékszer�:�100�súlyrész�
cement�(0,5�kg�CO�84�:�50�kg�cement)

Keverési�idô:� 5�perc

Pórustartalom:� kb.�25%

Páradiffúziós�ellenállás�(μ):� 11

Anyagszükséglet:� 100�g/m2/1�cm�vakolatvastagság

A�fenti�adatok�normál�klímára�(+23°C�és�55�%�relatív�
páratartalom)�vonatkoznak.

kiszErElés
5 liter mûanyag flakonban.

tárolás
Eredeti göngyölegben, száraz, fagymentes helyen.

fElhAsználhAtó
Az elôírt tárolás mellett a gyártástól számított 12 
hónapig.

EGyéb inforMáCiók
A göngyöleget csak akkor tegye a hulladék 
gyûjtôbe, ha az teljesen üres és nem tartalmaz 
anyagmaradványokat. 

A Ceresit CO 84 vakolat adalékszer csak 
a termékismertetôben feltüntetett területeken 
használható fel. A termék paramétereket gyakorlati 
tapasztalataink illetve mérési eredményeink 
alapján adtuk meg.
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