VÍZZÁRÓ, LÉGÁTERESZTŐ VAKOLAT
BOSSZÚSÁGAI VANNAK
A ROSSZ SZIGETELÉSEK
MIATT?
Az utólagos
vízszigetelési
technológiák közül
a legegyszerűbb és
leggazdaságosabb
megoldás!

Garantáltan megszünteti az
épületek vizesedési problémáit!

Az IZONIL Rapid kiválóan alkalmas
falazáshoz, vakoláshoz,
oltott mész és mészhidrát helyett

FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEK
• Műemlékek, templomok, régi
épületek falainak utólagos
szigetelése
• Új épületek falainak
talajnedvesség elleni
szigetelése
• Árvíz által veszélyeztetett
épületek falainak vakolása
• Zuhanyzók, fürdőszobák,
úszómedencék falainak
vízzáró vakolása
• Pincék, épületek víz elleni
szigetelése
• Zöldtetők szigetelése
• Vályogházak felújítása
Az IZONIL vízzáró vakolat
ugyanúgy vihető fel a falra,
mint egy normál vakolat

Fontos tudnivalók:
• Az IZONIL vízzáró vakolat ugyanúgy vihető fel a falazatra, mint egy
normál vakolat (vakolatszóró géppel is felhordható).
• Ha Ön salétromos táskás, málló, gombás falat akar IZONIL vakolattal
helyrehozni, minden esetben szükséges az előző vakolat maradéktalan
eltávolítása a vízesedéstől számított minimum 40–50 cm távolsággal.
• A felület nem lehet laza, törmelékes, bitumenes, műgyantás, festékes,
olajos vagy zsíros, ezeket el kell távolítani és a falat a jobb tapadás
érdekében (nem saját vakolati anyagából), cementes „gúzolással” kell
előkészíteni.
• 1 zsák 40 kg-ot tartalmaz, ami 2,5 m2-re 1cm vastagon elegendő. Ehhez 6–7 liter víz szükséges.
• Anyagszükséglet: 16kg/m2 1cm vastagságban. Az agyagszükséglet
felmérésekor figyelembe kell venni a falazati egyenlőtlenségeket (fuga
réseket, falazati hiányosságokat).
• A termék tapadásának javítása érdekében használjon IZONIL mészpótló adalékot 40 kg-onként 0,5 dl-t.
• Az anyag bekeverése történhet kézzel és géppel egyaránt. A keverés
időtartama 3–5 percig tartson, amíg az anyag tejfölsűrűségű nem lesz.
• Amennyiben az anyag azonnal nem kerül felhasználásra a keverőgépet le kell állítani, majd felhasználás előtt újraindítani.
• Az IZONIL vakolatot +5 és +25ºC között szabad felhordani legfeljebb
3 rétegben, rétegenként minimum 1 cm vastagságban, a felület állapotától függően.
• Az egyes rétegek felvitele között legalább 16 óra legyen.
• A köztes réteget fésűs simítóval vízszintesen kell eldolgozni, ha több
réteget kívánunk felhordani a falazatra.
• A vakolat tökéletes kémi kötés eléréséhez a befejező simított vakolat
felületét 3–5 napon keresztül nedvesíteni kell.
• Az IZONIL vakolattal készült falazat a teljes száradás után burkolható,
festhető, de csakis természetes pigmentekkel színezett (szilikát bázisú) falfestéket használjunk. Oldalfalnál ne használjunk tapétát vagy
műanyag alapú festéket.

IZONIL Rapid tapadásjavító, mészpótló vakolatadalék
Az IZONIL Rapid (forgalomba hozhatósági engedélyszám: 1481-CPD-0035)
kiválóan alkalmas falazáshoz, vakoláshoz, oltott mész és mészhidrát helyett.
• Nagymértékben javítja a vakoló- vagy falazóhabarcs összetartó képességét,
így kiválóan helyettesíti a meszet. (1 liter mészpótló = 300 kg oltott mész)
• Fokozza a habarcs téglafelülethez való tapadását, összetartó képességét.
• Légpórusképző hatása miatt javul a fal minősége, szellőzése, nő a vakolat
élettartama, ellenállóbb a nedvességnek, savaknak, sóknak.
• Használatával lényegesen olcsóbb lesz a habarcs elkészítése.
• Kisebb a vakolat zsugorodása, így száradás után nem repedezik meg a felület.
• Nem képződik „mészkukac”.
• Rakodási, szállítási költség, tárolási helyigény csökken.
• Fagyveszély csökken.
• Környezetbarát, nem mérgező, nem marja ki a kezet, könnyebb a szerszámok és a munkaterület tisztán tartása.
Abban az esetben, ha falazóhabarcsot vagy vakolóhabarcsot készít 200 liter vízhez tegyen 1,5 liter IZONIL Rapidot, jól keverje össze a vízzel, és szükség szerint
adagolja az elkészítendő habarcshoz, akár kézi, akár gépi keverés mellett.
Javasolt cement-homok arány:
• Vakoláshoz 1:4
• Falazáshoz 1:5
Az IZONIL Rapiddal lényegesen egyszerűbbé
válik a habarcskészítés.
Használat előtt az IZONIL Rapidot rázza fel!
Kereskedelmi forgalomban kapható fagyállóval
keverhető.
Szavatosság: 2 év
Kiszerelés: 1 és 5 literes kannában.
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