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Disamur Feinputz weiß 
Páraáteresztő, fehér színű finomvakolat az  
Oxal Wertputz felújító vakolatrendszerhez 

A termék tulajdonságai: 

• Magas páraáteresztő képesség 
• Nedvesség-, időjárás- és fagyellenálló 
  
Alkalmazási területek: 
 
• Finomvakolat és záróréteg az Oxal Wertputz felújító vakolatrendszerhez 
• Minden ásványi alapú felületre használható kül- és beltérben, ill. a lábazatoknál 

 
Feldolgozás: 
Az aljzat előkészítése 
Az alapnak teherbírónak és a kötést akadályozó 
anyagoktól mentesnek kell lennie (pl. por, olaj, stb.). 
Száraz és erősen porladó felületeket elő kell 
nedvesíteni. 
 
Keverés 
Egy zsák Disamur Feinputz weiß alapanyagot 5 - 5,5 
liter tiszta vízzel, lassan járó keverőgéppel kell 
csomómentesen elkeverni. A keverési idő egy és 
három perc közötti. Csak annyi anyagot keverjen be 
egyszerre, amennyit 30 perc alatt mindenképp fel fog 
használni. (20 °C és 65 % relatív páratartalom mellett) 
 
Felhasználás 
A Disamur Feinputz weiß finomvakolatot a 
megfelelően előkészített alapra glettvassal vagy 
simítóspachtlival lehet felhordani.  
 

A rétegvastagság nem haladhatja meg a 3 mm-t. 
Mihelyt a felület mattá válik, egy lágy szivaccsal 
kisimítjuk a vakolat felületét. 
 
Utókezelés 
A frissen felhordott Disamur Feinputz weiß 
finomvakolatot meg kell óvni a túl gyors kiszáradástól 
(naptól, széltől, magas hőmérséklettől). 
 

Figyelem 
A megszilárdult habarcsot sem vízzel sem friss 
habarccsal nem lehet újra feldolgozhatóvá tenni!  
Nem alkalmazható +5 °C hőmérséklet alatt.  
Az érvényben lévő 2-2-91 WTA irányelvet és a DIN 
18550-et vegyük figyelembe. 
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Disamur Feinputz weiß műszaki adatok 

Megnevezés Egység Érték Megjegyzés 

Felhasználandó mennyiség kg/m2 kb.1,25 1 mm rétegvastagsághoz 

Keverési arány kg : l kb. 25 : 5 Disamur Feinputz weiß : víz 

Feldolgozási idő perc kb. 30 20 °C hőmérséklet és 65% relatív 
páratartalom mellett 

Feldolgozási körülmények °C ≥ + 5 Levegő és aljzat hőmérséklete. 
Felhasználás előtt legalább 24 órán keresztül 
≥ + 5  °C-nál tárolni 

Légpórus tartalom Térf. % > 10  

Páraáteresztési tényező µ - < 17  

Nyomószilárdság N / mm2 6 - 7 Hajlatok repedésmentesek 

Páraáteresztési tényezővel 
egyenértékű légrétegvastagság sd 

m ≤ 0,055 3 mm-es rétegvastagságnál 

Kapilláris vízfelvétel W24 kg / m2  0,3  

Vízbeszívó képesség h mm ≤ 1  

Porozitás Térf. % > 40  
 
Disamur Feinputz weiß termékadatok 

Szállítási forma 25 kg-os zsákban 
1 raklap (40 * 25 kg-os zsák) 

Tárolási forma  Zárt csomagolásban és száraz helyen tárolva legalább 12 
hónapig eltartható. 

Környezetvédelem Kérjük, hogy a környezet érdekében a csomagolóanyagot teljesen 
ürítsék ki! Vegyék figyelembe a “Környezetvédelmi koncepció az 
üres szállítási és csomagoló-anyagokkal” kapcsolatos 
kiadványunkat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az ebben az ismertetőben szereplő adatok a tapasztalatunkat és legjobb tudásunkat tükrözik, de kötelezettség nélkül. Azokat 
egyeztetni kell a mindenkori építkezéssel, alkalmazási céllal és különösen a helyi igénybevételekkel. Ezt feltételezve az 
adatok helyességéért az értékesítési és szállítási feltételek keretében vállalunk felelősséget. A munkatársaink által adott, a 
termékismertetőktől eltérő ajánlások számunkra csak akkor kötelezőek, ha írásban megerősítik 

Új kiadás 01 / 05. Amennyiben műszakilag átdolgozott új kiadás jelenik meg, úgy ez az ismertető is érvényét veszti. 
 


