
Az Eurosan H pórushidrofóbizáló alapozó felhasználásra kész, 
oldószermentes, oleáttartalmú alapozó. 

Alkalmazások:
Az Eurosan H pórushidrofóbizáló alapozó nedves, sóterhelt, 
talajszint feletti falazatok vakolás előtti felületkezelő anyaga. 
Meggátolja a falban lévő sóknak a frissen felvitt vakolatba jutását.

Kiemelt alkalmazások:
WTA rendszer használatakor is alkalmazható.
 

EUROSAN H 
VÍZELOSZLATÓ ALAPOZÓ
Cikkszám: K00854150

Tulajdonságok: 
• Páraáteresztő
• Oldószermentes
• Higítható

Előnyök:
• Környezetbarát
• Permetezhető
• Jó tapadást biztosít



MŰSZAKI ADATOK:

Anyagszükséglet: kb. 0,005-0,02 l/m2

Bekeverés: 
(keverővíz) 1 dl alapozóhoz 9 dl víz

Bedolgozási 
hőmérséklet: 

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

Csomagolás: 1 literes műanyag flakonban

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

Kötőanyag: oldószermentes alkáli-metil-szilikát

Cikkszám: K00854150

FELDOLGOZÁS:
Követelmények az alapfelülettel szemben, 
az Eurosan H felhordását megelőző műveletek:  
Az Eurosan H pórushidrofóbizálót olyan alapfelületekre hordjuk fel, 
amelyek megfelelő szilárdságúak, por- és szennyeződésmentesek. 
A meglévő vakolatot verjük le a nedvesedés szintje felett 0,5 m 
magasságig és távolítsuk el a laza fugarészeket. A falazatok hibáit 
a vakolás megkezdése előtt legalább három nappal ki kell javítani. 
El kell távolítani a könnyen mozgó részeket. A falfelületek nagyobb 
réseit, hornyait Eurosan AP kiegyenlítő vakolattal kikenjük, hogy a 
felület közel egyenletes legyen.

Az Eurosan H feldolgozása: Az Eurosan H pórushidrofóbizáló 
alapozót 1:9 arányban hígítjuk vízzel (1 rész Eurosan H pórushid-
rofóbizáló alapozó és 9 rész víz). A felhígított alapozót finom permet 
formájában juttatjuk a falra. Felhordása +5 °C és +25 °C közötti 
alapfelület- és levegőhőmérsékleten ajánlott. Közvetlen napsugár-
zásnak kitett felületre ne hordjuk fel! A munkát úgy kell szervezni, 
hogy az Eurosan VS gúzolót a még nedves felületre fel tudjuk vinni. 
A vízzel összekevert anyagot egy napon belül fel kell dolgozni! 
A megmaradt higított alapozót más célra felhasználni tilos!

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 EP, Eurosan UP

AJÁNLOTT TERMÉKEK:
Gúzolás: Eurosan VS

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

EUROSAN H BEDOLGOZÁSI IDŐTERVE:

Higítás*
Várakozás a felület
előkészítése után

védelem
száradás***: Nincs!

Bedolgozhatósági idő** 

Műveleti idő: folyamatos

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)

* 1 rész Eurosan H pórushidrofóbizáló alapozó és 9 rész víz **a bekeveréstől számítva, ***a felhordástól számítva

1 nap
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