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Vakolatalapozó – GRW/GRF
Technikai adatlap

Diszperziós alapú folyékony nemes vakolat alapozó, fehér és 
színezett változatban.
Az MSZ 16000/1-3 és DIN 18557 szabványok előírásai alapján.

 Felhasználási terület
u

– A SAKRET GRW alapozó fehér színű felület előkészítő, semlege-
sítő anyag nedvszívó falszerkezetekre a nemes vakolat felvitelét 
megelőzően.

– A nemes vakolat színének megfelelően színezett változatban is 
megrendelhető: SAKRET GRF

– Alkalmazásával az ásványi nemes vakolatból történő gyors víz-
elvonás az erős nedvszívó felületeken megakadályozható. A 
felső vakolatréteg száradása után egyenletes színárnyalatot és 
jó tapadást érünk el.

 Tulajdonságok
u

– külső- belső felületekre
– ecsettel, hengerrel, szórással is feldolgozható
– jó pára áteresztő
– oldószer mentes
– színkártya alapján színezett változatban is rendelhető

 Felület-elôkészítés
u

– A felület legyen: száraz, tiszta és a nem hordképes, málló, porló 
részeket el kell távolítani

 Feldolgozás
u

– A SAKRET GRW / SAKRET GRF-et jól fel kell keverni, tiszta vízen 
kívül, más nem adható hozzá max. 10% vízzel hígítható.

– Korongecsettel, szórással vagy teddy-hengerrel felhordható. 
– Teljes fedést, egyenletes felületet kell elérni.
– 5 °C alatt vagy erős napsütésben a munkát szüneteltetni kell.
– A száradási idő 12 – 24 óra. A keményedést karcpróbával ellen-

őrizhetjük.

 Anyagszükséglet
u

– SAKRET GRW = kb. 200 ml/m2

– az alapfelület nedvszívó képességétől és struktúrájától függően.

 Kiszerelés
u

– 15 l kanna – 24 kanna/raklap
– 5 l kanna – 45 kanna/raklap

 Tárolás
u

– Száraz, hűvös, időjárási hatásoktól védett helyen eltartható 12 
hónapig. A megkezdett csomagolást azonnal vissza kell zárni.

 Tudnivalók 
u

– A száradó anyagot óvni kell a közvetlen napsütéstől, 30 °C feletti 
hőmérséklettől, huzattól, fagytól, csapó esőtől. 

– A megadott műszaki adatok 20 °C-os hőmérsékletre és 50%-os 
relatív páratartalomra érvényesek. Az ennél alacsonyabb hő-
mérséklet hosszabbítja, a magasabb pedig rövidíti a megadott 
értékeket. 

– A szerszámokat és a keverőedényt használat után azonnal mos-
suk el, mert később az anyag csak mechanikai úton távolítható 
el.

– Ügyeljünk, hogy szembe, bőrre ne kerüljön! Ha mégis elő-
fordul, mossuk le bő vízzel, szükség esetén forduljunk szak-
orvoshoz.

–  Kérjük, a kivitelezés során felmerülő kérdéseivel for-
duljon szakembereinkhez!

A jelen technikai adatlap a termékeink feldolgozásához ad ismereteket. Az 
anyag felhasználása során figyelembe kell venni az MSZ és a DIN szabvá-
nyokat, valamint az érvényben lévô építészeti és mûszaki elôírásokat. A sza-
vatosság a leszállított áru minôségére vonatkozik. Ajánlásaink, anyagigény 
javaslataink kísérleteken és tapasztalatokon alapulnak, de nem mentesítik a 
felhasználót az anyag elôzetes kipróbálása alól. A korábban kiadott techni-
kai adatlapok a frissítést követôen érvényüket vesztik.     
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