
Az Eurosan FP simítóvakolat gyárilag előkevert szárazhabarcs, 
melyet az építkezés helyszínén, közvetlenül a felhasználás előtt, 
vízzel kell összekeverni. Fehércement és mész kötőanyagot, ásványi 
töltőanyagot és tulajdonságjavító adalékokat tartalmaz. 

Alkalmazások:
Az Eurosan FP simítóvakolat új és régi lakóépületek, középületek, 
ipari objektumok falazatainak páraáteresztő, simító vakolata. 
Az Eurosan FP simítóvakolatot Eurosan kézi vagy gépi alapva-
kolatokra hordhatjuk fel. Az ilyen módon elkészített felület csak 
páraáteresztő festékkel festhető.

Kiemelt alkalmazások:
Az Eurosan és WTA Eurosan rendszer eleme.
 

EUROSAN FP  
EUROSAN SIMÍTÓVAKOLAT
Cikkszám: K00550701

Tulajdonságok: 
• Fehér színű
• Jó páraáteresztő képességű
• Víztaszító
• Nagy szilárdságú

Előnyök:
• Felülete beszivacsolható, 
   vagy anyagában glettelhető



MŰSZAKI ADATOK:
nyomószilárdság: >1,5 N/mm2

hajlítószilárdság: >0,6 N/mm2

tapadószilárdság: >0,1 N/mm2

páradiffúziós 
ellenállási szám: kb. 10

hővezetési tényező: kb. 0,4 W/mK

anyagszükséglet: kb. 11 kg/m2  
1 cm-es rétegvastagság esetén

rétegvastagság: 3 mm

max. szemcseméret: 1,2 mm

bekeverés: 
(keverővíz) 

kb. 12 l/zsák
kb. 460 l/óra (D6-3 csigánál)

keverési idő: 3-5 perc

bedolgozhatósági idő: 2 óra

műveleti idő: 5-15 perc

bedolgozási 
hőmérséklet: 

Anyag, levegő és alapfelület hőmérséklet +5˚C 
és +25˚C között, huzatmentes, árnyékos helyen.

csomagolás: 40 kg-os zsákban, 1,2 tonna EUR raklapon, zsugorfóliázva, 
ill. silóban ömlesztve

tárolás: Száraz, fedett helyen, bontatlan eredeti 
csomagolásban max 12 hónapig.

kötőanyag: fehércement, mész

cikkszám: kézi K00550701

Szabvány: MSZ EN 998-1

EINECS: 266-043-4

FELDOLGOZÁS:
Követelmények az alapfelülettel szemben, 
az Eurosan FP felhordását megelőző műveletek:  
Az Eurosan FP simítóvakolatot olyan alapfelületekre hordjuk fel, 
amelyek megfelelő szilárdságúak, por- és szennyeződésmentesek. 

Ha Eurosan EP szárítóvakolat, WTA Eurosan OP felsővakolat vagy 
Eurosan TP trasszvakolat simítóvakolataként használjuk, akkor azok 
száradása után, de legkésőbb a felhordásuk után egy héten belül 
hordjuk fel. 
Az Eurosan FP feldolgozása: Az Eurosan FP simítóvakolatot 
az építkezés helyszínén keverjük össze vízzel. Keverése történhet 
betonkeverőben, horizontális keverôvel (pl. PFT HM24), esetenként 
keverőgéppel (megfelelő keverőszárat használva) vagy kézzel. 
Felhordása glettvassal, +5 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten 
ajánlott. A javasolt rétegvastagságot az alapvakolat felületének 
minősége szabja meg. Amennyiben teljesen sima felület kialakítása 
az igény, úgy a felhordott simítóhabarcsot szivacsos dörzsölővel 
egyenletesen eldolgozzuk, majd a felületet átgletteljük.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK:
A biztonsági információk a termék biztonsági adatlapján 
megtalálhatók.

FIGYELMEZTETÉS:
A vakolatot kötésidő alatt fagy nem érheti! 
A pontos anyagszükséglet próbafelhordással állapítható meg. 

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK:
Eurosan TP, Eurosan AP

AJÁNLOTT TERMÉKEK:
Gúzolás: Eurosan VS

KAPCSOLÓDÓ KIADVÁNYAINK:
Részletesebb információt a termékről a www.cemix.hu oldalon 
vagy műszaki kiadványainkban talál.

Műveleti idő: az anyag a felhordás helyén kb. ennyi ideig dolgozható el. 
Bedolgozhatósági idő: Az anyag a bekeverés befejezésétől kb. ennyi ideig használható fel (átkeverés szükséges lehet)

EUROSAN FP BEDOLGOZÁSI IDŐTERVE:

Anyagkeverés

3-5 perc

Várakozás a felület
előkészítése után

Műveleti idő: 3-10 perc

Száradás**: 1 nap/mm

*a bekeveréstől számítva, **a felhordástól számítva

védelem: kb. 1 nap

Bedolgozhatósági idő* 

2 óra
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