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Sopro HPF 942
HafnerPutz F 
Hôálló vakolat
A HafnerPutz F anyag finomszemcsés, fehér színû, szálerôsítésû,
hidraulikus gyorskötésû, víz-, idôjárás- és fagyálló, a DIN 18 550 számú
szabvány P II számú habarcsosztályába tartozó vakolat.
Krómban szegény a TRGS 613 szerint.

n Kandalló és cserépkályha vakolására

n Tûzhelyhez és légbefúvásos padlófûtéshez

n Egy- és kétrétegû alap- és színvakolathoz

n Sima és mintás felületre

n Beltéren és kültéren

Dyckerhoff fehércement (DIN 1164), azbesztmentes szárazanyag, adalékanyag (DIN 4226),
kiegészítôk.

+5oC-tól +30oC-ig dolgozható be.

Kb. 1 óra. 

23oC-os szobahômérsékletre és 50%-os relatív páratartalomra vonatkoznak.
Nagyobb hômérséklet rövidíti, alacsonyabb meghosszabbítja ezeket az idôadatokat.

Munkamûveletenként 3-10 mm-es réteg

10 mm-es vakolatrétegnél kb. 15 kg/m2.
10 mm-es vakolatra vonatkoztatva 25 kg/1,8 m2.

Keverô, rozsdamentes acél simító, fa simító vagy filclap.

Friss állapotban, vízzel.

Száraz helyen, raklapon tárolni.

25 kg-os zsák.

Felhasználási terület

Bedolgozási hômérséklet

Bedolgozhatósági idô

Idôadatok

Rétegvastagság

Anyagszükséglet

Szerszámok

Szerszámok tisztítása

Tárolás

Kiszerelés



Kézi vagy gépi bedolgozású szálerôsített vakolat hômérsékletváltozás által elôidézett alakváltozás
okozta feszültség elleni nagyobb biztonsághoz. Igen jó aljazati tapadóképesség, friss állapotbani 
állóképesség, ami kiváló bedolgozhatóságot eredményez. 

A habarcs igen kiadós.

Minden vakolásra kandallón, cserépkályhán, tûzhelyen, légbefúvásos padlófûtô rendszerhez, tûzhely
alapnál, felmenô falnál.

Alapvakolat kiegészítô erôsítô szövetbetéttel is, egy vagy kétrétegû vakolat, sima vagy mintás színva-
kolatként.

Az aljazat sima, tiszta, szilárd, teherbíró, alaktartó legyen, felületi kivirágzástól és tapadáscsökkentô
anyagoktól mentes.

Meg kell felelnie továbbá a DIN 18550 számú szabvány elôírásának.

A vakolat aljazaton való megtapadását Haftemulsion tapadásnövelô szeres elôkezeléssel javítani le-
het.

Grundierung alapozóval: Egyenetlenül szívó ásványi felületen Haftemulsion tapadásnövelôvel: 3:1
arányban vízzel higítva minden aljazaton.
Alapozás nélkül: Telthézagú falazat porózus betonból, égetett agyag vagy samott téglából, de 
vegyes falazat nem. Minden szilárd és egyenletesen nedvszívó ásványi aljazat.

Kb. 5-6 liter vizet 25 kg  HafnerPutz F anyaghoz adni, és erôteljesen egynemûre összekeverni, bedol-
gozásra alkalmas állagú habarcs elôállításához. A vakolatot az elôkészített aljazatra felvinni, a vako-
lat felületét az alkalmazott eljárástól függôen lesimítani vagy szakágban szokásos eljárással meg-
munkálni.

Az elsô vakolatréteg meghúzása után kerülhet sor a második réteg felvitelére azonos módon, és
ugyanígy kerülhet sor megmunkálására is.

A vakolatot napfény vagy huzat okozta gyors kiszáradás ellen védeni kell, és a felületet utókezelés-
sel egyenletesen kell benedvesíteni.

Cementet tartalmaz. Nedvesség és víz hatására nagymértékben lúgos vegyhatásúvá válik, ezért bôr-
tôl és szemtôl távol tartani szükséges. Bôrfelületre jutva vízzel alaposan le kell mosni, szembe jutása-
kor azonnal és alaposan öblögetni kell, és ezt követôen orvoshoz kell fordulni.
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Az ebben a leírásban olvasható adatok termékleírások, amelyek a mi tapasztalatainkra és vizsgálatainkra támaszkodó általános utalások, és nem 
alkalmazhatóak konkrét, egyes esetekre. Az itt felsorolt adatok nem képezhetik semmiféle kárpótlási igény alapját. Szükség esetén kérjük, forduljon
mûszaki tanácsadóinkhoz! A változtatás jogát fenntartjuk!
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