
Bevált, allround vakolatok
a legkülönbözőbb alapfelületekre

KEIM univerzális
vakolatok



Éppen a felújítások területén találjuk
gyakran magunkat szembe, a hordozó-
felület problémáival, melyek egyedül fes-
tési technikával nem oldhatók meg, ill.
nem lehet optimálisan megoldani. Ezek-
nél először is számos különféle vakolati
hiányossággal, vagy károsodással talál-
kozhatunk. Hálós formájú repedések, fu-
ga kitöredezések kőfalazatoknál és va-
kolat leválások, melyek a leggyakoribb
károsodási képek.

De a gyakorlatban még ezeken kívül
egyéb más „problémás hordozó felület”
is található. Inhomogén vakolt felületek,
a részleges vakolatjavítások miatti struk-
túra különbségek, túl durva vagy túl fi-
nom felületi struktúrák, lemart felületek,
mindenféle vegyes alapfelület, csúnya
felületek betonból vagy látszó téglafala-
zatból, inhomogén csatlakozási helyek
– és ezt a listát tetszőlegesen lehetne
folytatni.

Alapfelületi
problémák

régi épületeken

KEIM univerzális
vakolatok:
tartós és gazdaságos

Vakolati károsodások,
Problémás felületek & Társai.

KEIM
univerzális

vakolatok

• Racionális

és gazdaságos

• Kiváló tapadás

• Variálható kivitel

• Szálerősítésű

Ezekre az esetekre nyújtanak a KEIM
Universalputz és a KEIM Universalputz-
Fein mész-cement kötőanyagú, vékony
rétegű vakolatok, technikailag kiforrott,
tartós és gazdaságos felújítási lehetősé-
geket. Mivel közvetlen rádolgozás lehet-
séges a KEIM cég két allround vakola-
tának egyikével, igény esetén szövet be-
ágyazással is, így biztosítja hordozóké-
pes alapra a tökéletes felületet és az
ideális festhetőséget. Ezáltal ez lényege-
sen egyszerűbb és racionálisabb, mint a
fáradságos részleges javítás vagy a ko-
moly ráfordítással történő, teljes vakolati
rendszer nagy felületű felújítása.

Az eredmény, egy tökéletesen festhető
alapfelület, ami ideálisan megfelel, akár
a tiszta szilikát KEIM Purkristalat festékek
számára is.

Megjegyzés: A szerkezeti repedéseknél, statikus
bevonása szükséges. Sóterhelés és nedvesedési
károsodások esetén a KEIM Porosan-Sanierputz
(felújító vakolat) rendszer a megfelelő megoldás.



1 Kézi vakolatfelhordás 1 Gépi vakolatfelhordás 2 Lehetséges pozíció
Szövet beágyazás

3 Simítás 4 durva szivacssimítóval
történő átdörzsölés

5 Finom szivacssimítóval
történő lesimítás

A KEIM Universalputz és a KEIM Uni-
versalputz-Fein termékekkel, Ön megkö-
zelítőleg minden alapfelületi problémá-
ra a legjobbal rendelkezik.

Akár kültérben vagy beltérben, akár ré-
gi épületek felújításánál, műemlék kar-
bantartásánál, vagy új épületeknél, akár
ásványi, szerves vagy vegyes alapokra,
akár repedések, leválások, vagy struktú-
ra különbségek esetén – alapos tisztítás
és esetlegesen szükséges előmunkálatok
után, mindkét vékony rétegű javítóvako-
lat – 1,3 mm, ill. 0,6 mm szemcsével –
rendszerint alapozás nélkül minden szi-
lárd alapfelületre egyszerűen felhordha-
tó. Algásodás esetén előkezelésként a
KEIM Algicid-Plus alkalmazandó.

Az alkalmazása ezeknek az allrounde-
reknek annyira rugalmasak, illetve egy-
szerűek és biztonságosak a felhasználá-
suk során: kiváló a gépi feldolgozható-
ságuk, kiemelkedő állékonyságúak és kü-
lönösen alakíthatóak a sűrű konziszten-
ciájuk által, így a KEIM Universalputz és

a KEIM Universalputz-Fein kényelmesen
és idő megtakarítással feldolgozható.

A szálerősítés és a víztaszító képessége
biztosítja a csökkentett repedésképző-
dést és a legjobb ellenállóképességet.

Megjelenési szempontból is mindkét ja-
vítóvakolat bizonyos előnyöket képes
nyújtani, mivel simíthatóak, vagy külön-
böző módon strukturálhatók. A KEIM
Universalputz-Fein simított állapotban
mészhez hasonló hatást kelt. A világos
vakolat színtónusa további plusz pontot
jelent.

Univerzális
felhasználás

Egyszerű
és biztonságos
a felhasználás

során

KEIM univerzális vakolatok:
»két termék minden esetre«

Kialakításában
rugalmas

Termékadatok

KEIM Universalputz:

Normál vakolóhabar
cs CS III

Szemcseméret: 1,3 mm

Kiadósság:
kb. 1,1 kg/m2/mm

Rétegvastagsá
g: 4–10 mm/réteg

KEIM Universalputz-Fein:

Normál vakolóhabar
cs CS III

Szemcseméret: 0,6 mm

Kiadósság:
kb. 1,2 kg/m2/mm

Rétegvastagsá
g: 4–8 mm/réteg



A legfontosabbak összefoglalva:

• Egyszerű – biztonságos – gazdaságos

• Ásványi javító- és fedővakolatok
mész-cement kötőanyaggal 1,3 mm
és 0,6 mm szemcsemérettel

• Nyomószilárdság > 3,5 N/mm2

(Normál vakolóhabarcs CS III)

• Szálerősített és víztaszító
(hidrofóbizált)

• Univerzális és alapozás nélkül
használható

• Kiváló gépi feldolgozhatóság

• Különösen alakítható
a feldolgozáskor

• Világos vakolati színtónus

• Sokrétűen kialakítható

KEIM Universalputz simított

KEIM Universalputz strukturált

KEIM Universalputz-Fein simított

KEIM Universalputz-Fein strukturált
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