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Histolith® Trass-Sanierputz
Szanírvakolat-rendszer WTA szerint, Suevit-tufával

Termékleírás

A Histolith® Trass-Sanierputz rendszer a nedvességgel és sóval terhelt falszerkezetek vakolásához
alkalmas, kül- és beltéren. egyaránt. A nagy pórustérfogat lehetővé teszi, hogy az épületszerkezet
számára káros sókat eltárolja. Ezzel elérhetővé teszi, hogy nedves falazat egy kivirágzás mentes és
száraz felületet mutasson, amennyiben a környezet klímája a kiszárdást lehetővé teszi.

Alkalmazás

Az alkalmazhatóság korlátai:

A Histolith® Trass-Sanierputz rendszer nem alkalmas a talajjal érintkező/talajszint alatti
épületszerkezetek nyomó- és állóvizek, illetve talajnedvességgel szembeni szigetelésére. Ezeken az
esetekben előtte a megfelelő szigetelést el kell végezni. Ez érvényes azokra az esetekre is, amikor a
falszerkezetben felszivárgó víz okozza annak erőteljes átnedvesedését. A lábazatok esetében nem
lehet közvetlen kapcsolat a talaj és burkolatok között.

A Histolith® Trass-Sanierputz rendszer nem tudja megakadályozni a páralecsapódás miatt kialakuló
károkat.

A Histolith® Trass-Sanierputz rendszer ásványi kötőanyagokat tartalmaz DIN EN 197-1 szerint
(cement, Suevit tufa) és DIN EN 459-1 szerint (mész) továbbá ásványi kiegészítőket DIN EN 13139
szerint. A WTA 2-9-04/D szerinti követelmények teljesíthetőek.

Tulajdonságok

Histolith® Trass-Vorspritzputz, Histolith® Trass-Porengrundputz, Histolith® Trass-Sanierputz: 30 kg-os
zsák

Kiszerelés/csomagolási egység

Histolith® Feinputz: 25 kg-os zsák

Histolith Trass-Sanierputz: szárazon legalább 6 hónap a gyártási dátumtól számítva, 6 hónap
kromátszegény.

Tárolás

Histolith Trass-Vorspritzputz, Histolith Trass-Porengrundputz, Histolith Feinputz: szárazon legalább 9
hónap a gyártási dátumtól számítva, 9 hónap kromátszegény.
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Histolith®Trass-
Vorspritzputz

Histolith®Trass-
Porengrundputz

Histolith®Trass-
Sanierputz

Histolith®Feinputz

nyomószilárdság N/mm² kb. 10,0 kb. 5,0 kb. 2,5 kb. 1,5

vízpára-diffúziós
ellenállási szám μ

 *  7,8 8,9 8,5

víz behatolása /mm >5 >5 <5  - 

maximális szemcseméret /
mm

2,0 1,3 1,3 0,5

szín szürke szürke szürke természetes fehér

Műszaki adatok

* Az érték megadása nem lehetséges a nem teljesen fedő feldolgozás miatt..

Histolith® Trass-Vorspritzputz: A Vorspritzputz tapadási hidat biztosít a falazaton.Kiegészítő termék

Histolith® Trass-Porengrundputz: Alap- /sótároló vakolat, kiegyenlítő vakolat az erősen egyenetlen
falazatok esetében.

Histolith® Trass-Sanierputz: Szanírvakolat a szárazabb felület létrehozásához.

Histolith® Feinputz: Glettanyag a filcezhető felület létrehozásához.

Rendszerfelépítés:

A Histolith® Trass-Sanierputz rendszer felépítése és rétegvastagsága a falszerkezet só terhelésének
fokától függ.

rendszerfelépítés rétegvastagság /mm

enyhétől a közepesig
1. Histolith® Trass-Vorspritzputz
2. Histolith® Trass-Sanierputz
3. Histolith® Trass-Sanierputz

2-4
> 10
> 10

magas

1. Histolith® Trass-Vorspritzputz
2. Histolith® Trass-

Porengrundputz
3. Histolith® Trass-Sanierputz

2-4
> 10
> 10

Mindkét rendszerfelépítésnél kiegészítésként Histolith® Feinputz-ot alkalmazhatunk. Amennyiben a
teljes vakolatvastagság 30mm-nél több lenne, akkor falazat kiegyenlítéséhez alapvakolatnak mindig
Histolith® Trass-Porengrundputz-ot használjunk.

Só terhelés foka:

Az alapfelület só terhelési foka a WTA 2-9-04/D alapján meghatározott.

enyhe közepes magas

Szulfát sók <0,5% 0,5 - 1,5% >1,5%

Klorid sók <0,2% 0,2 - 0,5% >0,5%

Nitrát sók <0,1% 0,1 - 0,3% >0,3%
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Feldolgozás

A Histolith® Trass-Sanierputz rendszer a DIN 1053 szerinti falazatokhoz alkalmas.Alkalmas alapfelületek

A sérült vakolatokat legalább 80 cm-re a látható sérülés szélétől el kell távolítani. A falazaton a sérült
fugákat legalább 20 mm mélyen ki kell kaparni. A falat alaposan tisztítsuk meg. Az erősen szívó
felületű falakat nedvesítsük elő (matt nedvesen).

Alapfelület előkészítése

Histolith® Trass-
Vorspritzputz

Histolith®
Trass-

Porengrundput
z

Histolith®
Trass-Sanierputz

Histolith®
Feinputz

Vízigény zsákonként (liter) 7,0 6,5 6,5 6,5

Feldolgozhatósági idő 20°C-on, 65%
relatív páratartalom mellett (perc)

120 120 120 120

Anyag előkészítés

Histolith® Trass-Vorspritzputz:

Az anyagot kézzel felkeverjük.

Histolith® Trass-Porengrundputz und Histolith® Trass-Sanierputz:

Az anyagot kézzel vagy vakológéppel dolgozhatjuk fel. A kézi feldolgozás esetében keverőszárral
csomómentesre keverjük, majd az anyagot kb. 5 perc pihentetés után még egyszer átkeverjük. A
konzisztenciát szükség szerint vízzel állíthatjuk be

Histolith® Feinputz:

Az anyagot kézzel vagy vakológéppel dolgozhatjuk fel. A kézi feldolgozás esetében keverőszárral
csomómentesre keverjük.

Az anyagok felvitele:A felhasználás módja

Histolith® Trass-Vorspritzputz:

Az anyagot háromszögletű kőműveskanállal kb 1-2 szemcsevastagságban 50%-os fedettséggel
felhordjuk. A fugákat nem szabad lezárni vele.

Histolith® Trass-Porengrundputz:

Az anyagot kézzel vagy géppel felhordjuk. A falazaton minden fugát le kell zárnunk vele. Végül
aluléccel lehúzzuk. A még friss felületet fogazott glettvassal vagy acél vakolatfésűvel vízszintesen
áthúzzuk, alternatív megoldásként szilárdulás után rácsos vakolatgyaluval is felérdesíthetjük, ne
tömörítsük vagy filcezzük.

Histolith® Trass-Sanierputz:

Az anyagot kézzel vagy géppel felhordjuk és aluléccel lehúzzuk. A felületet szilárdulás után rácsos
vakolatgyaluval felérdesítjük, ne tömörítsük vagy filcezzük.

Histolith® Feinputz:

Az anyagot rozsdamentes simítóval egyenletesen felhordjuk, majd miután meghúzott filcezzük.

Fedőbevonatként csak nagy vízpára-áteresztő képességű anyag használható.  Ajánlott a Histolith®
Silitol diszperziós szilikátfesték, CarboSol szilikongyanta festék vagy kiváltképpen beltéren a Histolith®
Kalkfarbe mészfesték. A színes bevonatoknál egy megelőző fluátoláshoz a Histolith® Fluat
használandó.

Bevonatrendszer

Histolith® Trass-
Vorspritzputz

Histolith®
Trass-

Poregrundputz

Histolith®
Trass-Sanierputz

Histolith®
Feinputz

közelítő anyagszükséglet kg/m² 5,0*

közelítő anyagszükséglet kg/m²/mm 1,1 1,1 1,5

Felhasználás

* Hálószerkezetű felvitel esetén az alapfelület 50%-os takarásával. A megadott értékek átlagértékek. A
pontos értékeket minden esetben - az adott objektumon történő - próbafelhordással lehet
megállapítani.
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Nem lehet közvetlen napfénysugárzás, eső vagy erős szél hatása mellett feldolgozni, vagy a felületet
megfelelő módon védeni kell.

Feldolgozási feltételek

A feldolgozás alsó hőmérséklethatára: > +5 °C levegő és alapfelület hőmérséklet.

A száradási idő alatt a kezelt felületet óvjuk a hirtelen kiszáradástól. Zárt térben szellőztetéssel vagy
párátlanítással gondoskodjunk a megfelelő száradásról.

Száradás/száradási idő

A következő vakolatréteg felhordása előtt az alábbi száradási időket tartsuk be:

■ Histolith® Trass-Vorspritzputz: legalább 1 nap, a világosra száradásig
■ Histolith® Trass-Porengrundputz: 1 nap minden 1 mm rétegvastagság után
■ Histolith® Trass-Sanierputz:

- A Histolith Trass-Sanierputz két rétegben történő felvitelekor az első rétegnél legalább 1 nap,
maximum 4 nap; a második rétegnél legalább 3 nap, maximum 7 nap.

- Trass-Porengrundputz-ra egy rétegben történő felvitele esetén legalább 3 nap, maximum 7 nap

■ Histolith® Feinputz: 7 nap után átvonható

Használat után rögtön vízzel.Szerszámok tisztítása

A Histolith® Trass-Porengrundputz és a  Histolith® Trass-Sanierputz gépi feldolgozására vonatkozóan:Megjegyzés

Az általában használt vakológépek alkalmazhatóak (pl. m-tec, PFT G4). Egy utókeverőt csatlakoztatni
kell, annak érdekében, hogy a szükséges pórustérfogat létrejöjjön.

Tömlőhossz: maximum 25m

Tömlőátmérő: legalább 25 mm

A kimeneti csatlakozónál mindig NW 35-ös habarcstömlővel kezdjünk.

Tanács

Súlyos szemkárosodást okozhat - Gőzét/Füstjét/Páráját/Permetét ne lélegezzük be (a megfelelő
jelöléseket a gyártó adja meg) - Szemmel való érintkezés esetén azonnal, alaposan mossuk ki vízzel
és konzultáljunk orvossal – Munka közben megfelelő védőszemüveget/arcvédőt viseljünk - Ezt a
terméket és a termékkel érintkező csomagolását veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani –
Kromátszegény az RL 2003/53/EG szerint. A határérték redukálószer hozzáadásával biztosított a
gyártási dátumtól számított 6 hónapig (lásd gyártási szám)

Veszélyek jelzése / Biztonsági
Ajánlások

(a közzététel időpontjának megfelelő
állapot)

Veszélyes hulladék égetőben vagy veszélyes hulladék gyűjtőben. Háztartási hulladékként nem
ártalmatlanítható. Csatornába, talajra vagy élővízbe nem önthető. A termékkel szennyezett
csomagolást a termékkel azonos módon kell kezelni.

Ártalmatlanítás

Mészhidrátot, cementet tartalmaz.Összetevők feltüntetése - nyilatkozat

Hulladék kulcsszám: 31409 (ÖNORM S 2100 szerint)További részletek

EWC/EAK: 17 09 03

Vízveszélyeztetési osztály: 1. osztály, a vizeket enyhén veszélyezteti.

Biztonsági adatlap: A biztonsági adatlap a www.caparol.hu oldalról tölthető le.

Alkalmazás: Csak építőipari felhasználásra.

Caparol Ügyfélszolgálat:
Telefon: +36/1-264-8914
Fax: +36/1-262-0467
E-mail: caparol@caparol.hu

Ügyfélszolgálat
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