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Minera Universal
Töltött, erősen vízgőzáteresztő, kvarctartalmú, strukturálható
bevonat, szilikongyantával módosított ásványi alapon.

Termékleírás

Struktura képző és repedés kitöltő bevonat jól töltő képességgel, kül- és beltérben. Alkalmazható
alapozó-, közbenső és fedő rétegként egyaránt. Homlokzati kitöltő bevonat vakolatokon, hordképes
matt szilikát-, szilikongyanta- és diszperziós festékeken, valamint ép többrétegű homlokzati
hőszigetelő rendszereken (ETICS /WDVS /THR). A Minera Universal alkalmas pórusbeton falpanelek
felületvédelmére, valamint megfelel a pórusbeton gyártók követelményeinek.

Felület javítására alkalmazható bevonatréteg egyenetlenül eltávolított ásványi vakolatok optikai
kiegyenlítéséhez, illetve vakolatok foltszerű javítására, szerkezeti szintbeállításához. Kiválóan alkalmas
finom vakolatrepedések lefedésére. Különösen fedő közbenső bevonatként a rákövetkezendő
diszperziós-, szilikongyanta- és diszperziós szilikát festékek előtt.

Beltérben, szilikát alapú dekorációs lazúrtechnikákhoz a Minera Universal alkalmas, mint finoman
strukturálható közbenső réteg.

Alkalmazás

■ Struktura képző
■ Magas vízgőzáteresztő képesség
■ Szilikációra képes a rákövetkező diszperziós szilikátfestékek alkalmazásához
■ Hajszálrepedések kitöltésére

Tulajdonságok

Kálivízüveg szerves adalékanyagokkal, a DIN 18363, 2.4.1. szerint.Bázis

Műanyag vödör
8 kg / 22 kg

Kiszerelés/csomagolási egység

Fehér

A Minera Universal gyárilag vagy Caparol partnereknél ColorExpress színezőgép rendszerrel a
használatos Caparol színkártyák által, világos árnyalatokban (kb.: 70 világossági értékig) színezhető.

A termék tartósítószer-mentes tulajdonsága Histolith Volltonfarben (legfeljebb 10%) színező festék
alkalmazása esetén továbbra is biztosított. Amennyiben nagyobb arányban adagolja, akkor a
szükséges struktúra és töltöttség már nem garantálható. Színező festékkel történő kézi színezés
esetében a színeltérések elkerülésének érdekében javasolt a teljes mennyiséget összekeverni.

Felhordás előtt ellenőrizze a színezett terméket az esetleges színeltérések elkerülése érdekében.
Szomszédos falfelületeken, hogy a felhordást követően a kész felület egységes, homogén megjelenést
kapjon, mindig ugyanabból a gyártásból (Charge) származó színezett festéket használjon. A ragyogó,
intenzív színek, mint pl. sárga, narancs, piros stb. alacsonyabb átlátszatlan (takarás / fedőképesség)
tulajdonsággal rendelkeznek. Emiatt célszerű első, alapozó rétegként, fehér alapon egy hasonló
pasztell színárnyalt felhordása, amely egységes homogén felületet eredményez. Előfordulhat, hogy
ilyen esetben szükség lehet egy második fedőrétegre is.

Színek
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Színtartóság a német BFS* adatlapja (No. 26) szerint:
Osztály (kötőanyag): B
Csoport (pigmentáció): 1
* Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz: festékekkel és ingatlan védelemmel foglalkozó német
bizottság.

MattFényességi fok

Hűvös, de fagymentes helyenn Az anyagot csak műanyag tartályokban tárolja.Tárolás

A DIN EN 1062 szerinti jellemzők:
A színezés kissé megváltoztathatja a termék műszaki paramétereit.

Műszaki adatok

■ Maximális szemcsenagyság: < 1500 μm S3

■ Sűrűség: kb. 1,6 g/cm3

■ Száraz rétegvastagság: 200–400 μm, E4

■ Vízátbocsátási ellenállás (w
érték):

(w-érték): ≤ 0,5 [kg/(m2 ·h0,5)] (közepes), W2.

■ Repedésáthidaló kategória: Repedésáthidaló bevonat szerkezet: 2 x 400 g / m²
Minera Universal, osztály: A1 (> 100 µm)

■ Páraátbocsátási ellenállás
( sd -érték ):

(sd-érték): < 0,14 m (0,03) m  (magas), V1.

Beltér 1 Beltér 2 Beltér 3 Kültér 1 Kültér 2

+ + + + +

(–) nem alkalmazható / (○) korlátozottan alkalmazható / (+) alkalmazható

A termék
felhasználási területe a 606. számú

Műszaki Információban definiáltak
alapján.

Feldolgozás

Az alapfelület legyen stabil, szilárd, száraz, valamint tiszta és minden olyan anyagtól mentes, mely
csökkenti a megfelelő tapadást. Vegye figyelembe a német VOB C részét, a DIN 18 363 3.
bekezdését. Kérjük, olvassa el a 650. számú (Alapfelületek és azok előkezelése) műszaki
adatlapunkat a különféle felületek alkalmasságról és a szükséges előkezelésről.

Alkalmas alapfelületek

Homlokzatfelületek:

Vakolatok PIc (mész), PII (mész-cement), PIII (cement) habarcs osztály szerint / Minimális
nyomószilárdság a DIN EN 998-1 szerint: 1 N / mm2:
Az új vakolatrétegek legalább 7 napos száradási időt követően, 20 °C-on és 65% relatív páratartalom
mellett bevonhatók. A kedvezőtlen időjárási viszonyok pl. szél vagy eső esetén, hosszabb száradási,
kötési időtartamot kell biztosítani.
A régi, meglévő vakolatrétegeken a szennyezett részeket kézzel, vagy mechanikus úton (pl.:
nagynyomású vízsugárral vagy nagynyomású nedves homokfúvással) a törvényi előírások betartása
mellett tisztítsa meg. Nedves homokfúvás csak a PII és PIII habarcscsoportok tisztításakor lehetséges.

Krétásodó vakolatok:
Távolítsa el a megfelelő tapadást csökkentő krétás, porló, málló réteget. Ezt követően a felületet
Histolith Fluat alkalmazásával előkezelni/fluátozni majd átmosni.

Zsugorodott vakolatok:
Távolítsa el a nem megfelelő száradásból vagy egyéb okokból zsugorodott réteget (felismerhető a
gyengén fénylő megjelenésből). Ezt követően a felületet Histolith Fluat alkalmazásával előkezelni/
fluátozni majd átmosni.

Porózus felületek:
A felületet száraz kefével, illetve nagynyomású vízsugárral tisztítsa meg a törvényi előírások betartása
mellett majd hagyja alaposan megszáradni.

Pórusbeton felületek:
Kefével alaposan tisztítsa meg a felületet, távolítsa el a szennyeződéseket. Javítsa ki az esetleges
sérült, hiányzó részeket > 5 mm vastagságban DisboFEIN 331 reparatúr habarccsal. A finom felületei
egyenetlenségeket, üregeket < 5mm vastagságig javítsa DisboFEIN 332 glettanyaggal.

Vakolatjavítások:
A repedésekhez, sérült vakolatrészekhez alkalmazandó javítóvakolatnak meg kell felelnie a régi
vakolat anyagának, szilárdságának és struktúrájának. A Trass-mész / trass-cement alapú, gyárilag
előkevert habarcsok különösen alkalmasak a javításokhoz. A javításoknak a rákövetkezendő bevonat
felhordása előtt kellően jól megkötöttnek és kikeményedettnek kell lennie. Ezt követően minden
vakolatjavítás Histolith Fluat alkalmazásával előkezelendő/fluátozandó, majd átmosandó. A nagyobb
vakolatjavítások esetén javasolt a teljes felület javítása.

Alapfelület előkészítése
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Régi, ásványi bevonatok:
Tisztítsa meg a stabil, megfelelően szilárd bevonatokat mechanikus úton vagy nagynyomású
vízsugárral a törvényi előírásoknak megfelelően.
Távolítsa el a laza, málló, instabil felületeket csiszolással, kaparással vagy maratással majd
nagynyomású vízsugárral a törvényi előírásoknak megfelelően tisztítsa meg a felületet. Az előkezelt
felületet hagyja alaposan megszáradni, ezt követően alapozza Sylitol® RapidGrund 111
mélyalapozóval.

Meglévő, nem hordképes diszperziós festékbevonatok:
Mechanikusan úton távolítsa el a laza, málló, instabil felületeket majd nagynyomású, forróvizes
vízsugárral tisztítsa meg a törvényi előírásoknak megfelelően. A megtisztított, nem nedvszívó felületen
vigyen fel egy alapozóréteget Minera Universal alkalmazásával. Erősen nedvszívó felületeken
alapozzon Sylitol® RapidGrund 111 mélyalapozóval.

Meglévő, hordképes diszperziós festékbevonatok:
Mechanikusan vagy nagynyomású vízsugárral a törvényi előírásoknak megfelelően tisztítsa meg a
felületet, majd köztes és fedőbevonatként alkalmazzon Minera Universalt.

Mészhomokkő-falazat:
Bevonás céljára csak fagyálló, duzzadó vagy elszíneződő idegen zárványokat (mint pl.: homokot vagy
agyagot) nem tartalmazó felületek alkalmasak. A fugázást repedésmentesen kell elkészíteni, amely
nem tartalmazhat tapadáscsökkentő anyagokat. Az esetleges sókivirágzásokat száraz kefével el kell
távolítani. A porló/krétásodó felületeket meg kell tisztítani, majd Histolith Fluat alkalmazásával
előkezelni/fluátozni, majd átmosni.

Természetes kövek:
A természetes köveknek, szilárdnak, száraznak és kivirágzás mentesnek kell lennie. A festés előtt az
időjárásnak kitett köveket Histolith Steinfestiger alkalmazásával meg kell szilárdítani.
A szennyezett köveket a törvényi előírásoknak megfelelően nagynyomású vízsugárral meg kell
tisztítani, majd hagyni alaposan megszáradni. Ne végezzen kőjavítást vakolatokkal, a javításokhoz
speciális kőhelyettesítő anyagokat használjon. A javításoknak kellően jól megkötöttnek és
kikeményedettnek kell lennie, majd a rákövetkezendő bevonat felhordása előtt a felületet megfelelően
elő kell kezelni (fluidizálni).

Nedves, sóterhelt felületek:
A nedves, sóterhelt falazatok, vakolatrétegek rövidtávon tönkretehetik a végső bevonatot. A hosszú
távú műszaki megoldás érdekében a felületen használjon megfelelő vízszigetelést és állapottól
függően Capatect Sanierputz, illetve Trass-Sanierputz felújító- szárítóvakolat rendszert.

Beltéri felületek:

Ásványi, porló, málló, zsugorodott alapfelületek:
A felületet mechanikus úton meg kell tisztítani majd Histolith Fluat alkalmazásával előkezelni/fluátozni
és átmosni vagy a tisztítást követően vízzel átmosni.

PI, PII és PIII habarcsosztály vakolatai, minimális nyomószilárdság DIN EN 998-1 szerint: 1N /
mm²:
Az erős, normál szívóképességű felületek előkezelés nélkül bevonhatók. Az esetleges javításokat
hagyja alaposan megszáradni majd Histolith Fluat alkalmazásával előkezelni/fluátozni és vízzel
lemosni.

PIV habarcsosztály szerint gipszvakolatok, minimális nyomószilárdság a DIN EN 13279 S2
szerint: 2N /mm²:
A szilárd rétegeken alapozás HaftGrund EG-vel. A puha/lágy rétegeket Dupa-Putzfestiger
alkalmazásával meg kell szilárdítani/erősíteni. A kifényesedett, mészcsurgásos felületeket előzőleg
meg kell csiszolni, majd portalanítani. Az így előkészített felületet alapozza Dupa-Putzfestiger-el, majd
száradást követően közbenső rétegként alkalmazzon HaftGrund EG-t.

Gipszkartonlapok:
Csiszolja meg a glettelt felület egyenetlenségeit. A puha és csiszolt gipszrészeket Dupa-Putzfestiger
alkalmazásával meg kell erősíteni, majd száradást követően alapozni Haftgrund EG-vel. Vízzel
oldható, elszíneződő anyagtartalmú lapok esetén a felületet Caparol AquaSperrgrund szigetelő
alapozóval szükséges kezelni. Kérjük, vegye figyelembe a BFS 12. adatlapját.

Gipsz építőlapok:
Csiszolja meg a glettelt felület egyenetlenségeit, majd alapozás Caparol HaftGrund EG-vel.

Beton:
Az esetlegesen visszamaradt leválasztó anyagmaradékot, zsaluolaj maradványokat, valamint a porló,
málló részeket el kell távolítani. Alapozás Caparol HaftGrund EG-vel.

Mészhomokkő falazatok:
Az esetleges sókivirágzásokat száraz kefével el kell távolítani, majd a felület előkezelés nélkül
bevonható.
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Tiszta téglafalazatok:
A felületet száraz kefével meg kell tisztítani, majd alapozás HaftGrund EG-vel.

Hordképes emulziós és műgyanta bevonatok:
A felületet száraz kefével meg kell tisztítani, majd alapozás HaftGrund EG-vel.

Nem hordképes bevonatok:
Távolítsa el a nem hordképes lakk/zománc réteget, emulziós/diszperziós festékbevonatot, valamint
műgyanta vakolatréteget, majd ez követően alapozzon HaftGrund EG-vel.
Mechanikusan távolítsa el a nem megfelelő ásványi festékrétegeket, majd a felületet alapozza Sylitol® 
RapidGrund 111 alkalmazásával.

Enyves festék bevonatok:
A festendő felületet alapfelületig lemosni, majd alapos száradás követően alapozzon Dupa-
Putzfestiger használatával. A megszáradt felültre közbenső rétegként alkalmazzon HaftGrund EG-t.

Penésszel fertőzött felületek:
A penész- és gombafertőzött felületeket mechanikus úton (dörzsöléssel, kaparással) vagy nedves
technikával (ecsettel, kefével) el kell távolítani, alaposan meg kell tisztítani. A megtisztított felületet
Capatox gombafertőzések ellen alkalmazható, vizes mikrobiocid oldattal át kell kenni, majd hagyni
alaposan megszáradni. Az erősen nedvszívó felületeken alkalmazzon Fungigrund-ot. Erősen
penészes felületeknél, vagy várható penészesedés esetén az Indeko-W vagy Fungitex-W termékek
használata ajánlott. A tisztítási folyamat során be kell tartani a jogi- és hatósági előírásokat, mint pl.:
biológiai- és veszélyes anyagokra vonatkozó rendelet.

Nedves, sóterhelt felületek:
A nedves, sóterhelt falazatok, vakolatrétegek rövidtávon tönkretehetik a végső bevonatot. A hosszú
távú műszaki megoldás érdekében a felületen használjon megfelelő vízszigetelést és állapottól
függően Capatect Sanierputz, illetve Trass-Sanierputz felújító- szárítóvakolat rendszert.

Sima felületen javasoljuk, hogy a Minera Universal-t kefével, strukturált felületeken hengerrel
alkalmazza. A Minera Universal megfelelő gépi szóró berendezéssel, vakológéppel és simítóval is
alkalmazható.
Pórusbeton felületeken az alapozóréteget hengerrel alkalmazza. A fedőréteget szintén hengerrel vigye
fel a felületre, majd közvetlenül a felhordást követően texturált durva habhengerrel (pl.: Moltopren) egy
irányba dolgozza el.

Gépi szórás beállítás:
Javasolt készüléktípus: Inotec InoBeam M8 perisztaltikus továbbító szivattyú folyékony és paszta-
szerű anyagokhoz.

A felhasználás módja

■ Fúvóka mérete: 4 mm
■ Permetezési nyomás: 3 - 4 bar
■ Hígítás: max. 10%-ban 1 egység Sylitol® RapidGrund 111 és 1 egység víz keverékével. 

Szükség esetén max. 10%-ban hígítható víz és Sylitol® RapidGrund 111 1:1 arányú keverékével. A
termék speciális tulajdonságainak megőrzése érdekében más termékkel nem keverhető.

Hígítás

A Minera Universal alapozó rétegként szükség esetén max 10%, közbenső és fedőrétegként szükség
esetén max. 5%-ban hígítható, 1 egység Sylitol® RapidGrund 111 és 1 egység víz keverékével. Erős
vagy egyenetlenül nedvszívó felületeken ecsettel vagy kefével vigyen fel egy alapozó réteget, 1 egység
Sylitol® RapidGrund 111 és 2 egység víz keverékével.
Pórusbeton felületeken alapozórétegként alkalmazzon 1 vödör (22 kg) Minera Universalt kb. 1,6–2,0 l
(8–10 tömegszázalék), fedőrétegként kb. 0,4–0,6 l (2–3 tömegszázalék) 1 egység Sylitol® RapidGrund
111 és 1 egység víz keverékével.

Bevonatrendszer

Kb. 400-500 g /m2 rétegenként az alapfelület nedvszívásától, egyenetlenségétől és a felhasználás
módjától függően. Durva felületen értelemszerűen több. Pórusbeton felületek kezdeti bevonataként az
alapozó és a fedőréteg esetén magasabb, kb 900-1000 g /m2, anyagszükséglettel kell tervezni. A
pontos felhasználást a kivitelezés helyszínén próbafelhordással kell meghatározni.

Felhasználás

A feldolgozás és a száradás során a környezetnek, az anyagnak és a felületnek +8 °C és +30 °C
hőmérséklet között kell lennie. Ne alkalmazza napsütötte alapfelületeken, valamint erős szél, köd, eső,
relatív magas páratartalom és fagyveszélyes időjárási körülmények között. Napsütötte időszakokban
javasoljuk, hogy a termék felhordása mindig a napsütötte oldalt követve történjen. Figyeljünk az
éjszakai fagyokra!

Feldolgozási feltételek

+20 °C-on és 65% relatív páratartalom mellett kb. 12 óra után újra felhasználható. Pórusbetonon
történő alkalmazás esetében a kezdeti réteget követő száradási idő 24 óra. Alacsonyabb
hőmérsékleten és magasabb relatív páratartalomnál a száradási idő arányosan növekszik.

Száradás/száradási idő

Használatot követően azonnal vízzel, lehetőség szerint mosószerrel.Szerszámok tisztítása
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A foltosódás elkerülése érdekében a nagyobb felületeket nedves a nedvesre történő eljárással egy
munkafázis keretén belül kell bevonni. Vízzel terhelt vízszintes felületeken a termék nem használható.
Ne alkalmazza napsütötte alapfelületeken valamint erős szél, köd, eső, relatív magas páratartalom és
fagyveszélyes időjárási körülmények között. Napsütötte időszakokban javasoljuk, hogy a termék
felhordása mindig a napsütötte oldalt követve történjen.

A színes, ásványi homlokzat felületeken előfordulhat foltosódás jelensége. Amennyiben ez nem
kívánatos alkalmazzon megfelelő színárnyalatú Sylitol® Finish 130 homlokzatfestéket.

A felületi javítások nyomait számos tényező befolyásolja melyek a száradást követően is láthatóak
maradhatnak. Bővebben lásd a német *BFS 25. számú műszaki adatlap * Bundesausschuss Farbe
und Sachwertschutz: festékekkel és ingatlan védelemmel foglalkozó német bizottság.

Megjegyzés

Tanács

Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. Gyermekektől elzárva
tartandó. Permetezés estén használjunk szemcseszűrővel ellátott P2 típusú arcmaszkot a permetköd
ellen.

Veszélyek jelzése / Biztonsági
Ajánlások

(a közzététel időpontjának megfelelő
állapot)

Az anyagot és az összes kapcsolódó csomagolást biztonságos módon, a helyi hatóságok
követelményeinek megfelelően kell ártalmatlanítani. Újrahasznosításhoz csak teljesen üres kiszerelést
szabad szelektív hulladék feldolgozóba leadni. Folyékony anyagmaradékot régi bevonatok (festék,
vakolat) gyűjtőhelyén kell ártalmatlanítani, beszáradt anyagmaradékot építési, bontási, kommunális
hulladékként vagy háztartási hulladékként ártalmatlanítható.

Ártalmatlanítás

EU határérték erre a termékre (kategória A/a): 30 g/l (2010). Ez a termék max. 1 g/l VOC-t tartalmaz.EU határérték a VOC tartalomra

BSW10Termékkód festékek és zománcok

Lúgos vízüveg, poliakrilát gyanta, polisziloxánok, szilikátok, kalcium-karbonát, titán-dioxid, víz,
adalékanyagok.
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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.
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