
1. Termékleírás 
 

Hidraulikus kötésű, trassz, cement bázisú, illetve 

fagyálló dolomithomokot, és egyéb adalék-

anyagokat tartalmazó szárazhabarcs. A DIN EN 

998-1 szerinti normál vakolat. Szilárdsága 

megfelel a DIN V 18550 szerinti CS IV, illetve P III. 

habarcs osztálynak. A KEIM Porosan-Trass-

Zementputz kielégíti a WTA 2 9-04/D adatlap 

követelményeit, mint előfröcskölő, hálósan 

felhordva, maximum 50% fedésig, illetve rendel-

kezik WTA tanúsítvánnyal. 
 

2. Alkalmazási terület 
 

 Előfröcskölőként: 

A KEIM Porosan-Trass-Zementputz alkalmas 

előfröcskölő tapadóhídként a nem nedvszívó 

falazatok és a KEIM Porosan-Trass-Sanierputz, 

illetve a KEIM Porosan-Ausgleichsputz vako-

latok alá. 

 Teljes felületű pincefal, kültéri-, vagy lábazati 

vakolatként: 

A KEIM Porosan-Trass-Zementputz alkalmas 

teljes felületű vakolatként talajszint alatti terü-

letekre. A KEIM Porosan Dichtungsschlämme 

termékkel együtt alkalmas függőleges épület-

szigetelésként kül- és beltérben. 

A KEIM Porosan-Trass-Zementputz alkalmaz-

ható a talajszint felett 30 cm magasságig 

lábazati vakolatként is. 
 

3. Termék tulajdonságok 
 

 Szemcseméret: 0 – 5 mm 

 Hidraulikus kötésű 

 Nagyon jó tapadás 

 Többféle alkalmazás 

 Kiváló fagyálló 

 Ellenáll a felfröccsenő víznek és nedvességnek 
 

Anyagjellemzők: 

   Nyomószilárdság: ≥6 N/mm2, CS IV  

   Éghetőség:  A 1 

   Páraáteresztő- 

  képesség µ:  kb. 20 

   Vízfelvétel:  ˃ 1,0 kg/m2 24 óra után 

   Vízfelvételi osztály: W2 

   Tapadó szilárdság: ≥ 0,08 N/mm2 

   Hővezető képesség: 

ʎ10, dry:  ≤ 0,83 W/(mK), P = 50%* 

  ≤ 0,93 W/(mK), P = 90%* 

  (*  EN 1745 szerinti táblázati érték) 
 

4. Kivitelezési utasítások 
 

Az aljzat előkészítése: 

 Előfröcskölőként:  

A régi sóval szennyezett vakolatot a látható 

károsodás határa felett kb. 80 cm-el 

(nagyon fontos!) a hordképes falazatig el 

kell távolítani. A sótartalmú törmeléket el 

kell szállítani. Porladó fugákat 2 cm mélysé-

gig ki kell kaparni. A málló téglákat fel kell 

újítani.  
 

A falazatot szárazon meg kell tisztítani 

(drótkefe), majd portalanítani kell (sűrített 

levegővel). 
 

 Teljes felületű pincefal, kültéri-, vagy lába-

zati vakolatként: 

A talajszint alatt, ha lehetséges az alapig a 

falazatot szabaddá kell tenni. 
 

Feldolgozás: 

 Előfröcskölőként:  

1 zsák (25 kg) KEIM Porosan-Trass-Zement-

putz habarcsot 4,3 l vízzel habarcs vagy 

kényszerkeverővel, illetve általánosan hasz-

nált vakológépekkel feldolgozásra megfele-

lő konzisztenciára kell összekeverni. Kézzel 

vagy gépi úton hálósan, félig fedve kell fel-

hordani úgy, hogy a felhordás után a fala-

zatnak jól láthatónak kell lennie. A bekevert 

anyagot 1 órán belül kell felhordani. 
 

 Teljes felületű pincefal, kültéri-, vagy lába-

zati vakolatként: 

1 zsák (25 kg) KEIM Porosan-Trass-Zement-

putz habarcsot 3,6 l vízzel habarcs vagy 

kényszerkeverővel, illetve általánosan hasz-

nált vakológépekkel feldolgozásra megfele-

lő konzisztenciára kell összekeverni. Kézzel 

vagy gépi úton a teljes felületre kell 

felhordani, majd lehúzni és kevés vízzel 

besimítani. 

 

  KEIM Porosan®-Trass-Zementputz 
 

   MA Műszaki adatlap 
 



Utókezelés: 

Nincs 
 

Várakozási idők: 

A várakozási idők megadása a környezet hőmér-

sékletétől, a beállított konzisztenciától és az 

alapfelület szívóképességétől függnek, de 

szabályként megállapítható, hogy 

 Előfröcskölőként: 1 – max. 2 nap várakozási 

idő. Hosszabb várakozási időnél vagy nem 

megfelelő körülményeknél az alapozó réteget 

el kell távolítani.  

 Teljes felületű pincefal, kültéri-, vagy lábazati 

vakolatként: min. 2 nap várakozási idő, majd 

KEIM Porosan-Dichtungsschlämme szigetelő 

anyaggal át kell húzni. 
 

Feldolgozási körülmények: 

Min. objektum és feldolgozási hőmérséklet: +5 C. 

Várható fagyveszély esetén nem szabad feldol-

gozni. 
 

Anyagfelhasználás: 

 Előfröcskölőként:  

1 zsák kb. 5 m2 előfröcskölésként elegendő. 
 

 Teljes felületű lábazati vakolatként: 

1 zsák kb. 1,6 m2-re 1 cm vtg.-ban elegendő. 
 

5. Szállítási forma 
 

25 kg-os zsák (Raklap: 42 x 25 kg) 
 

6. Raktározás 
 

Száraz helyen 12 hónapig tárolható. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Hulladékkezelés 
 

EG-hulladékkulcs sz. 17 01 01. 

A terméket nem szabad a csatornába engedni. 

Részmennyiségeket hagyni kell vízzel kikötni 

majd építési törmelékként elszállítatni.   
 

8. Biztonsági útmutató 
 

Az ásványi kötőanyag lúgos hatású. A kezelni 

nem kívánt felületeket megfelelő módon meg 

kell óvni. A lefröccsent anyagokat a környező 

felületekről vízzel le kell mosni és el kell 

távolítani. A szemet és a bőrfelületet a fröccse-

nésektől védeni kell.  

Gyermekek elöl, el kell zárni! 
 

Termékkód: ZP 1 

Vegyék figyelembe a biztonságtechnikai 

adatlapot! 
 

A megadott értékek, és tulajdonságok intenzív fejlesztési munka, illetve 

gyakorlati tapasztalatok eredménye.  Szóbeli vagy írásbeli felhasználási 

javaslataink segítségül szolgálhatnak termékeink kiválasztásában, de jogi 

kötelezettség nélkül.  Különösen nem mentesíti a vevőt, ill. a kivitelezőt a 

kötelezettség alól, hogy saját maga is megfelelő gondossággal 

meggyőződjön a termékek az adott felhasználási területen való 

alkalmazhatóságáról. Az általános építéstechnikai szabályokat be kell 

tartani. A változtatás jogát – a termékek újítási vagy alkalmazási 

használhatóságában – fenn tartjuk. Ezen kiadás megjelenésével a 

korábbiak érvényüket vesztik. 
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