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_ Minden vakolat vízfelvételét ielent sen' 
'tt*iiklcenti.- Gsiikkenti a beton, mrikti vizfelvételét,
n<iveli a fagyáll ságot és a vízzár ságot.

.'Nom korr zív (kloridmentes), így a vele
|,,kgstiitt beton ngm károsítja a fém épít -
elemeket.

r, N rÚeli ae es vel, talajvízzel szembeni
ellenállást.

,',MeohosszabbÍtja a vakolat élettartamát
',: iFokozza a fagyáll ságát.
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kéffiffi' mnoffiekje0ÜeM0:

- A por zus vakolaton keresztiil a ned-
vesség foltosodás nélkiil elpárolog.

- A vakolat vízfelvéteIét jelent sen cs k-
kenti, ezáltal niiveli a csap es vel
szembeni ellenállást'

- Meghosszabbítja a vakolat élettartamát'
- Fokozza a fagyáll ságot.
- Csokkenti a repedezési hajlamot'
- Cement- és mészcementvakolat készí-

tésére egyaránt alkalmas.
- Alkalmazhato ktil- és beltérre, pincében,

lábazaton.
- Javasolhato magas talajvizes helyeken,

árvíznek kitett, szabadon áll éptiletek'
kerítések vakolására.

- Ftird éptiletek kiils és bels vakolá-
sára.

- 1 m3 habarcs készítéséhez 6-8 liter
(max. 10 liter) VAPOREX GOLDMIX@
szÍiksé9es'

- 1 liter VAPOREX GoLDMlXo adalék fel_
használásával 10-14 m'? feltilet vakolhat
1 cm vastagságban'
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MÉszHEtYtrTEslTŐ És
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melynekJellemz l:

- A por zus vakolaton kereszt l a nedves-
ség foltosodás nélktil elpárolog.

- Mészpotloként biztosítja a habarcs kép-
lékenységét' j bedolgozhatoságát'
csokkenti a repedezési hajlamot.

_ Régi és tij épi.iletekre, k l- és beltérre
egyaránt alkalmas.

- Egy munkamenetben felhordhato 2-5 cm
vastagságban.

- 1 m3 habarcs készítéséhez 2 lVAPOREX
G+M@ adalék sziikséges.

- Mészadagolás a habarcskészítéshez
megengedett a cementre nézve
5-10 %-ban.

- Hidrofob' légp rusos, cement- és mész_
cement vakolat készíthet 2 l VAPOREX
C+M@ és 7 l/m3 VAPOREX HlDRo@ ada-
lékkeverékkel.

- 1 liter VAPOREX C+M@ adalék felhasz_
nálásával 40 m'zfeliilet vakolhato 1 cm
vastagságban'

Élp: a-zzstt993 és A-247o-1999

E-mail : info@duomax. hu
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- cstikkenti a repedezési hajlamot.
- Ágyaz , fugáz habarcsba keverve a

vízszintes szigetelés hatásfokát niiveli.
- 1 m3 habarcs készitéséhez 6-8 liter

(max. í0 liter) VAPOREX HlDRo@ szijk-
séges

- 1 liter VAPOREX HlDRo@ adalék felhasz_
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1 liter adalék:
200_250 kg oltott meszet helyettesít
1 liter VAPoREX MEszPoTLo@ adalék
felhasználásával 53 m'z fel let vakolhat
1 cm vastagságban.
Biztosítja a vakol habarcs képlékeny-
ségét.
Nem csiikkenti a vakolat szilárdságát.
A normál vakolatnál jobban ellenáll a
kapilláris nedvességnek.
GsÖkkenti a vakolat salétromosodási
hajlamát.
Régi és tij épiileteknél egyaránt alkal_
mazhato.
Ágyaz habarcsba is keverhet .

Hidrof bizál adalékkal (VAPOREX HlD-
Ro@) vízállo vakolat készíthetcí.

ÉRs: R-galzoos

nálásával 10-'t4 m'feliilet vakolhat 1 cm
vastaosáoban.

f,orgalma.zza: DUOMAX Kft, 1O32 Budapest, Agoston u. 6.
06*1 *s67-461 5, Mobil: O6-2O-934-8233, Miiszaki info: 06-20-938-1 985
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www.vaporex.hu


