
 

MOZAIK FINOMSZEMCSÉS LÁBAZATI ÉS DÍSZÍTŐ VAKOLAT 
 
TÍPUS: 

Gyárilag, komponensenként kiszerelt (kőzetőrlemény illetve kötőanyag) termék, melyet a 
megvásárláskor, illetve a felhasználás helyszínén kell összeállítani. 
A 12 fajta alapszín variálásával a bekeverhető színek száma gyakorlatilag korlátlan. 
A 15 kg befogadóképességű vödrökben található 4,2 kg kötőanyaghoz minden esetben 5 egész tasak 
(összesen 10,8 kg) kavicsot kell adagolni, a kiválasztott színnél feltüntetett megoszlásban. 
Kizárólag hibátlan, teljes tartalmú tasakokat szabad felhasználni, mert a mennyiségi arányok 
megváltoztatása színeltérést okoz! Homogenizáló keverés után a késztermék azonnal felhasználható. 
A tulajdonságjavító adalékokat a kötőanyag tartalmazza! 
 
FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT: 

1. A Mozaik lábazati- és díszítő vakolat színtáblájáról kiválasztjuk a nekünk tetsző színt. 
A színkódok betűi egy-egy tiszta színt (illetve egy-egy tiszta színnel töltött zacskót) jelent. 

2. A szín alatti színkódok alapján (pl. VVVFF = 3 zacskó világoszöld, 2 zacskó fekete) kiválasztjuk 
a vakolathoz szükséges színes kaviccsal töltött zacskókat, összesen 5 darabot. 

3. A vödröt - melyben a vakolat kötőanyaga található - kinyitjuk, az 5 színes őrleményes zacskó 
tartalmát a kötőanyagba öntjük, majd elektromos kézi keverőbe fogott keverőszárral, lassú 
fordulatszámon homogénre keverjük. A folyamat maximum 1-2 percet vehet igénybe. 
A feleslegesen hosszú idejű, vagy túl magas fordulaton végzett folyamat a kötőanyag és a 
kőzetszemcsék sérülését okozhatják. 

4. A fentiek szerint előállított terméket, a gyárilag készre kevert lábazati vakolattal azonos 
módon használjuk fel. 

 
A KÉSZTERMÉK FELHASZNÁLHATÓ: 

Kül- és beltérben lévő cement, beton, műkő, eternit, lábazati hőszigetelő rendszer és alapvakolattal 
ellátott felületek bevonására. Az alap minden esetben legyen ép, száraz, mozgás– és zsugorodás 
mentes. A kerítés lábazatokat, támfalakat, a föld felőli oldalon vízszigeteléssel kell ellátni. Elégtelen 
vízszigetelés esetén a vakolat nem használható! 
 
ELŐKÉSZÍTÉS: 

A jobb tapadás érdekében az előkészített felületet DOLMEN alapozóval kell bevonni, festőecset, vagy 
teddy-henger segítségével. 
 
FELHASZNÁLÁS MÓDJA: 

A termék felhordása feltételezi az alapvető építőipari kivitelezői ismereteket. 
A terméket bekeverés után rozsdamentes acélsimítóval kell felkenni kb. 2-2,5 mm vastagságban. 
A Mozaik vakolat bedolgozása +6 C° feletti alapfelületre és léghőmérsékleten ajánlott, felhordás után 
5-6 napig fagytól, csapóesőtől, nedvességtől védeni kell. Közvetlen napsugárzásnak kitett felületekre 
ne hordjuk fel! Az élek, sarkok képzésénél az alapvakolatba elhelyezett élvédők használata ajánlott. A 
szerszámok az anyag megkötése előtt vízzel tisztíthatók. 
 
Száradási idő: Ideális körülmények között (20-25 C°) 24 óra. Hűvös, párás, ködös, esős időben a 
bevonat teljes megszilárdulása több napot is igénybe vehet. 
Kiadósság: Sima felületen kb. 4 kg/m2, illetve 3,7 m2/vödör késztermék 

Tárolás: A kötőanyag fagymentes helyen, a gyártástól számított 12 hónapig tartható el. 


