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> Capatect Saniersystem >> Párologtató vakolatrendszer WTA szerint

 
Capatect MK-Uniputz
Ásványi, szálerősített, mész-cement kötésű, műgyanta  
vakolatok felújítására szolgáló szárazhabarcs. 
Hőszigetelő rendszerek és ásványi alapfelületek 
fedőbevonataként is alkalmazható.

Termékleírás

Műszaki információ

Hordképes régi festések/vakolatok (műgyanta bevonatok/vakolatok is) felújí-
tásához/átdolgozásához. Kül- és beltéren egyaránt alkalmazható. A Capatect 
hőszigetelő rendszerekhez fedőbevonatként is használható (min. 1,5 mm). Az 
időjárásállóság és a színezés érdekében CarboSol ill. Primasil homlokzatfesékkel 
ajánlott bevonni.

■ Rugalmas feldolgozhatóságú
■ Vízpáraáteresztő
■ Időjárásálló
■ Vízlepergető 
■ Szálerősített
■ Kézzel és géppel is feldolgozható
■ A felületen tetszés szerint strukturálható

■ Frisshabarcs nyerstömörsége: 1,45 kg/dm³
■ Hajlító húzószilárdság: >2 N/mm²
■ Nyomószilárdság: >2 N/mm²
■ Vízfelvételi tényező: < 0,5 kg/m² 24 h (ETAG 004 szerint)
■ Vízgőzdiffúzió: ca. µ 17

kb. 1,1 kg/m²

Porállagú

Fehér

Száraz, nedvességtől védett helyen, cement tartalmú anyagokhoz hasonlóan, min. 
6 hónapig eltartható.

25 kg-os zsák

Felhasználás:

Tulajdonságai:

Jellemzői  
(az EN 1062 szerint):

Felhasználás:

Megjelenés:

Szín:

Tárolás:

Kiszerelés:
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Műszaki információ

Csatornarendszerbe, nyílt vizekbe nem kerülhet. Háztartási hulladékkal együtt nem 
ártalmatlanítható. Hatósági engedéllyel rendelkező égetőberendezésben, vagy 
hatósági engedéllyel rendelkező lerakóban ártalmatlanítható. A termék veszélyes 
hulladékként kezelendő. 

17 01 00 beton, tégla, cserép és kerámia 

Hulladékelhelyezés:

Hulladékjegyzék-kód:

Feldolgozás

Az MK-Uniputz-ot egy rozsdamentes vakolókanállal vagy egy megfelelő vakoló-
géppel a teljes felületre felhordjuk, végül egy 8x8 mm-es fogazott glettvassal le-
húzzuk úgy, hogy min. 2 mm-es legyen a vastagsága. Egy simítóléccel vagy simí-
tóvassal még nedves állapotban le kell simítani. A felület lehet modellezve, glettelve 
vagy megfelelő száradás után filcezhető. Egyenletes felületi megjelenés érdekében 
az egybefüggő felületeket egyazon szakember vakolja. Az átlapolások elkerülése 
érdekében minden állványszinten megfelelő számú szakember dolgozzon, hogy az 
egybefüggő felületeket egyszerre, „nedves a nedvesre” eljárással lehessen bevonni. 
Az egybefüggő felületeket megszakítás nélkül kell bevonni. 3 mm-es rétegvastag-
ságtól Capatect Glasgewebe használata szükséges.

A munkaeszközöket használat után azonnal vízzel kell tisztítani.

+5 ºC környező levegőre, az anyagra és az alapfelületre vonatkozóan. Közvetlen 
napsugárzás és eső esetén védőintézkedések nélkül, ködben, ill. fagypont alatt 
nem szabad feldolgozni. Ezeknek a feltételeknek min. 2 napig a felhordás után is 
meg kell maradniuk. Az éjszakai fagyveszélyre figyelni kell!

20 ºC-on és 65 % relatív páratartalom esetén 24 óra múlva felületszáraz. Átszáradt 
és terhelhető 2-3 nap múlva. A vakolat hidratáció által köt, tehát a bekevert víz 
elpárolgásával. A hűvös évszakokban és magas levegő-páratartalom mellett ezért 
lassabb kötéssel kell számolni.

Az időjárásállóság és a színezés érdekében CarboSol ill. Primasil homlokzatfes-
tékkel ajánlott mindenképpen bevonni. A száradás alatt a csapadékvíz ellen le kell 
ponyvázni. Erős szélben vagy napsugárzás esetén is le kell takarni a vakolatot.

Felhasználás módja:

Szerszámok tisztítása:

Alsó hőmérséklethatár  
a feldolgozás és a  

száradás ideje alatt:

Száradási idő:

Figyelem:

Alkalmas alapfelületek

Az alapfelületnek simának, tisztának, hordképesnek, szennyeződésektől, 
tapadást gátló anyagoktól mentesnek és száraznak kell lennie.

Az új alapvakolatokat csak a simítóléccel kell lehúzni és min. 3-4 hétig száradni kell 
hagyni. A Capatect MK Uniputz felhordása előtt az alapvakolatot alaposan elő kell 
nedvesíteni. A Capatect hőszigetelő rendszerekben való alkalmazásakor az üveg-
szövettel erősített simítórétegnek megfelelően kötöttnek és száraznak kell lennie.

■ Vékonyvakolatok
■ Hőszigetelő vakolatok a simítást követően (EPS- és Perlit-vakolatok)
■ Capatect Sanierputz WTA
■ Capatect Sanierputz Rapid

Kb. 6 liter vizet kell egy vödörbe önteni majd hozzáadagolni a teljes zsák MK-
Uniputz-ot a keverőgép alapos keverése mellett (a megfelelő keverőgép: max. 400 
U/min). Kb. 3 percig keverjük, amíg csomómentes anyagot nem kapunk. 8-10 zsák 
készre kevert anyagot érdemes egy habarcsládába tenni és ott még egyszer jól 
átkeverni. Az átkeveréshez a Capatect gépi technikát is lehet alkalmazni.

Szilárd, normál szívó felületeket előkezelés nélkül lehet bevonni. Durva pórózus, 
máló, felületeket Primalon Tiefgrund LF-el kell alapozni. 

A gipszes vakolatokról a szinterhártyát le kell csiszolni és portalanítani kell a felüle-
tet, majd Primalon Tiefgrund LF-el vagy Security Primer-rel kell alapozni.

Alkalmas alapfelületek:

Anyag bekeverése:

Mész-cement és  
cement vakolatok:

Gipszes- és készvakolatok:
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Ez a műszaki információ a technika legújabb állása és a mi tapasztalataink alapján lett összeállítva. Tekintettel az 
alapfelületek és az objektumok sokszínűségére, a felhasználó nem menthető fel azon kötelessége alól, hogy az adott 
felületen próbafelhordást végezzen. Új kiadás esetén ez a nyomtatvány elveszti érvényességét.
Caparol Hungária Kereskedelmi Kft.  •  H-1108 Budapest, Gyömrői út 140. 
Tel.: 1/264-8914, 265-1594  •  Fax: 1/262-0467  •  Internet: www.caparol.hu  •  e-mail: caparol@caparol.hu

Műszaki információ

Szívóképes felületeket Primalon Tiefgrund LF-el és Primalon Filtergrund grob-al kell 
alapozni. 

A peremeket le kell csiszolni. Primalon Tiefgrund LF-el vagy Security Primer-rel kell 
alapozni. A közbülső réteg Primalon Filtergrund grob legyen.

Az esetlegesen előforduló elváló részeket, úgy mint a lisztesedő, máló részek, el 
kell távolítani.

Primalon PM 200 1:5 arányú vízzel hígított keverékével kell alapozni.

Matt, gyenge szívóképességű bevonatok közvetlenül bevonhatóak. Fényes felüle-
teket, lakkot érdesíteni kell. Primalon Universal Haftgrund-dal kell alapozni. 

Nem hordképes lakk- és diszperziós festéseket, műgyanta bevonatokat vagy ásvá-
nyi festéseket mechanikusan el kell távolítani.

A felületet alaposan le kell mosni. Primalon Tiefgrund LF-el vagy Security Primer-rel 
kell alapozni.

A penészes lerakódásokat el kell távolítani és a felületet hígítatlan Capatox oldattal 
kezelni kell.

Izoláló alapozó festés Primalon Filtergrund grob-al.

R 36/37/38 – Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat
S 2 – Gyermekek kezébe nem kerülhet
S 22 – Az anyag porát nem szabad belélegezni
S 24/25 – Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást
S 26 – Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni
S 27/28 - Ha az anyag a bőrre jut, a szennyezett ruhát rögtön le kell vetni és a 
bőrt kellő mennyiségű szappanos vízzel azonnal le kell mosni (az anyagot a gyártó 
határozza meg) 
S 36/37/39 – Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem/arcvédőt kell viselni

Ez a Műszaki Ismertető nem foglalkozhat valamennyi, a gyakorlatban előforduló 
alapfelülettel és azok festéstechnikai előkészítésével. Nehéz esetekben kérje szak-
tanácsadóink részletes és egyedi megoldást nyújtó javaslatát.

Gipszkarton lapok:

Faforgács lemezek:

Beton:

Pórusbeton:

Hordképes bevonatok:

Nem hordképes bevonatok:

Enyves festék bevonatok:

Penészes felületek:

Nikotin, víz, korom,  
olaj vagy zsír által  

szennyeződött felületek:

Biztonsági előírások:

Műszaki tanácsadás:


