
A Spritzer Classic fröcskölt nemesvakolat, melyet hagyományos, 
kézi spritz-szerszámmal hordhatunk fel. A különleges struktúrájú 
fehér vakolattal utánozhatatlan, rusztikus hangulatot varázsol-
hatunk a homlokzatra. A Spritzer Classic gyárilag előkevert 
szárazhabarcs, mely cement és mész kötőanyagot, időjárásálló 
pigmenteket, ásványi töltőanyagot és tulajdonságjavító adaléko-
kat tartalmaz. 

Alkalmazások:
Elsősorban hagyományos megjelenésű, klasszikus épületek 
homlokzatainak időjárásálló bevonata. Csak vízszigeteléssel 
ellátott falazatokon alkalmazható.

Kiemelt alkalmazások: 
• Klasszikus épületeken
• Parasztházakon
• Nagy környezeti terhelésnek kitett épületeken

SPRITZER CLASSIC
FRÖCSKÖLT SZÍNEZŐVAKOLAT

Cikkszám: K17004000

Tulajdonságok: 
• Hagyományos nemesvakolat
• Spriccelt / fröcskölt struktúra
• Fehér színben

Előnyök:
• Kiváló páraáteresztő
• Fokozottan időjárásálló
• Utánozhatatlan homlokzatot alakíthatunk ki
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MŰSZAKI ADATOK:
anyagszükséglet: kb. 3-5 kg/m2

max. szemcseméret: 2 mm

rétegvastagság: 3-5 mm (nagyobb összefüggő felületeken)

nyomószilárdság: >1,5 N/mm2 (MSZ EN 998-1)

tapadószilárdság: >0,2 N/mm2 (MSZ EN 998-1)

hajlítószilárdság: >0,5 N/mm2 (MSZ EN 998-1)

páradiffúziós tényező: 5/35 (MSZ EN 998-1)

keverővíz: kb. 11-12 l/zsák

bedolgozási idő: kb. 2 óra

csomagolás: 40 kg papírzsákokban
1,2 to EUR raklapon zsugorfóliázva

tárolás:
Cementtel azonos módon, bontatlan, eredeti  
csomagolásban, száraz, fedett helyen  
a gyártástól számított 12 hónapig

FELDOLGOZÁS:
Alapfelülettel szembeni követelmények: A Spritzer Classic 
színezővakolatot megfelelő szilárdságú, zsír-, por- és szennyeződésmentes 
alapfelületre hordhatjuk fel. A tervezett felhordás előtt 1 nappal a 
megfelelően előkészített alapvakolatot vízzel el kell áztatni úgy, hogy az 
alapvakolat teljes keresztmetszetében nedves legyen. Hagyományosan 
kevert vakolatoknál különös gondot fordítsunk a nedvesítésre. 
Felhordáskor nem lehet vízfilm a felületen. 

Feldolgozás: A 40 kg-os zsákokban forgalomba hozott színezővakolatot 
felhasználás előtt keverjük össze vízzel. A keverés történhet 
betonkeverőben, esetenként fúrógépbe fogott keverőszárral vagy kézzel, 
habarcsos ládában.
Annak érdekében, hogy egy-egy homlokzat azonos megjelenést nyerjen, 
keverjünk be annyi színezővakolatot egyszerre, amennyi a teljes egyoldali 
felület bevonásához szükséges, és amit 2 órán belül fel tudunk dolgozni. 
Mielőtt a habarcsos ládából anyagot veszünk ki, alaposan keverjük át 
a láda tartalmát. A színezővakolatot spritz-szerszámmal, más néven 

fröcskölőgéppel hordjuk fel a felületre. A gép hajtókarjának egyenletes 
forgatásával két-háromszor átfröcsköljük a felületet. Újabb réteget 
akkor viszünk fel, amikor az előző réteg felülete már kissé megszáradt. 
A foltosság elkerülése érdekében a munkát a fröcskölőgép egyenletes 
mozgatásával végezzük. Mindig ügyeljünk arra, hogy a vakolást egy old-
alon, lehetőleg megszakítás nélkül végezzük, mert a hosszabb várakozás 
nyomai a falfelületen később láthatók lesznek. Védjük a friss vakolatot 
közvetlen erős napsütéstől és csapóesőtől! Meleg, szeles időben az új, 
megszilárdult vakolatunkat vízpermetezéssel óvjuk a gyors kiszáradástól.

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

FIGYELMEZTETÉS:
Az anyagszükséglet függhet az alapfelület minőségétől és a felhordás 
módjától, az ezzel kapcsolatos felelősséget cégünknek nem áll mód-
jában átvállalni. A termék felhordása +5 °C feletti és +25 °C alatti 
hőmérsékleten ajánlott. Az alacsony hőmérséklet, illetve a magas 
páratartalom meghosszabbítja a kiszáradáshoz szükséges időt. Hideg, 
párás időben végzett vakolásnál a felületre mészfátyol válhat ki.

AJÁNLOTT TERMÉKEK:
Putzgrund vakolatalapozó

KAPCSOLÓDÓ KIADVÁNYAINK:
Részletesebb információt a termékről 
a www.epitomeg-oldasok.cemix.hu oldalon vagy műszaki 
kiadványainkban talál. A Cemix Habarcs-Javítóanyag Termékválasztó 
segédlete letölthető a www.cemix.hu/muszakisegedletek címről.

SPRITZER CLASSIC BEDOLGOZÁSI IDŐTERVE:

3-5 perc
8-24 óra

*a bekeveréstől számítva, **a felhordástól számítva

Anyagkeverés
Műveleti idő: 3-15 perc

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

Várakozás a felület
előkészítése után

Száradás**: kb. 1 nap

védelem: kb. 1 nap

Bedolgozhatósági idő*: 2 óra


