
MŰSZAKI ADATLAP     
DECOMIX  

 

 

Termék meghatározása: 

Alkalmazási terület:  

Műszaki adatok:  

 

Anyagösszetétel:  

Egységcsomagok formájában forgalmazott 2-komponensű, helyszínen összeke-
verhető, külső- és belső térben is használható színes lábazati vakolat, amely 16 
alapszín tetszőleges arányú keverékéből állítható elő.  

„A” komponens: színes márványőrlemény; „B” komponens: műanyag diszperziós 
kötőanyag és speciális adalékok  

Lakó- és középületek külső- és belső falazata, lábazata, oszlopok, portálok fedőré-
tegeként felhordható gyárilag előállított, helyszínen készre keverhető diszítő va-
kolat. Függőleges beton felületre, műkőre, cement-bázisú kézi- és gépi alapvako-
latokra, valamint polisztirol táblás hőszigetelő rendszerekre egyaránt felhordha-
tó. Külső térben vízszintes- és járófelületek bevonására nem javasolt. A lábazatot, 
támfalat, szükség esetén lábazati alapvakolattal kell előzetesen levakolni. 

 Tapadószilárdság:   ≥ 1,3 MPa 
 Páradiffúziós ellenállási érték (µ): kb. 30 
 Maximális szemcsenagyság:  1,8 mm 

 

Anyagszükséglet:   Kész keverék:   kb. 5 kg/m2 (sima alapfelületen) 
 Kvarc Univerzális alapozó, vagy 
 Kvarc Színes alapozó:  kb. 0,2 kg/m2 

Csomagolás:  Őrlemény: 4 x 2,75 kg-os műanyag zacskóban; kötőanyag: 4,0 kg / 15kg-os  mű-
anyag vödörben 

Tárolás:  Fagytól- és magas hőmérséklettől védett, fedett helyen, bontatlan eredeti cso-
magolásban:  1 évig. 
 

Követelmények az alapfelü-
lettel szemben: 

A fogadófelületként szolgáló alapnak szilárdnak, tisztának, zsugorodásmentesnek, 
és homogénnek kell lennie. Felszivárgó nedvesség ellen a falakat szigeteléssel kell 
ellátni. A felületet a munka megkezdése előtt alapozóval kell előkezelni a kellő 
tapadás érdekében: Kvarc Színes alapozóval, vagy Univerzális alapozóval kell át-
kenni a megkötött- és kiszáradt alapvakolatot-, betont, vagy ragasztótapaszt.  

Felhasználási útmutató:  A komponenseket egységcsomagonként vödörben gondosan össze kell keverni. 
A DECO-MIX diszítő vakolatot célszerű egybefüggő falfelületenként megfelelő 
méretű tiszta edényben átkeverni (keverőszárral ellátott alacsony fordulatszá-
mú keverőgéppel).  
A DECO-MIX diszítő vakolat felhordása rozsdamentes, tiszta glettvassal történik 
az alapozó megszáradt állapotában.  
A felhordási rétegvastagság a benne lévő legnagyobb szemcsenagyság 1,5-
szerese legyen! A felhordást- és eldolgozást folyamatosan kell végezni, az egyes 
munkaszakaszokat még nedvesen kell összedolgozni. Különböző színű vakolatok 
egymás melletti alkalmazása esetén az egyes zónák között 24 óra száradási időt 
kell tartani. A szerszámokat használat után azonnal el kell mosni. 



+5 és +25 °C között (levegő, felület és anyag egyaránt). 

Fontos tudnivalók:  

Feldolgozási hőmérséklet:  

Biztonsági előírások:  

Figyelmeztetés:  

A bekevert DECO-MIX diszítő vakolatot 2 órán belül fel kell használni. A vakolat-
hoz semmilyen adalékanyagot nem szabad hozzákeverni. Tűző napsütésben, 
esőben, tartósan párás-ködös időben, nagy szélben felhordani nem szabad. A 
vakolatot 3 napon belül nem érheti fagy, eső és erős napsugárzás. Meleg, napos 
időben árnyékolással óvjuk a vakolatot a gyors kiszáradástól! Az alacsony hő-
mérséklet és a magas páratartalom meghosszabbítja a szilárduláshoz szükséges 
időszakot. 
A pontos anyagszükséglet próbafelhordással állapítható meg. A durvább felüle-
tek anyagigényét célszerű a helyszínen felhordott mintával ellenőrizni. Anyag-
szükséglettel kapcsolatos felelősséget cégünknek nem áll módjában átvállalni. 
Az alapanyag természeténél fogva különböző időpontban forgalomba került ter-
mékek színe kismérvű eltérést mutathat. Kérjük, hogy a vakolat színét a feldol-
gozás előtt próbafelületen ellenőrizzék, mert a felhordást követően a színárnya-
latra vonatkozó reklamációt nem áll módunkban elfogadni! 
 

 

A gyártó a vakolat alkalmazásakor alapvető szakmai ismereteket- és gyakorlatot 
feltételez. 

Lásd biztonságtechnikai adatlap. 


