
 

CREATIVE ÉS FRONTART 
MŰANYAG DISZPERZIÓS HOMLOKZATI SZÍNEZŐ VAKOLATOK 

TÍPUS: 
A Creative és Frontart műanyag diszperziós homlokzati színező vakolat gyárilag előkevert, diszperziós 
kötőanyagú, kvarc és egyéb ásványi töltőanyagú, valamint egyéb tulajdonságjavító adalékokat 
tartalmazó, vödrös kiszerelésű vékonyvakolat. A termék korlátozottan pára- és légáteresztő, 
füstgázoknak, alkáliáknak jól ellenálló. Lemosható. A Frontart műanyag diszperziós homlokzati színező 
vakolat gombásodás és algásodás elleni adalékokat is tartalmaz, mellyel az algafertőzés késleltethető. 

FELHASZNÁLHATÓ: 
A Creative és Frontart műanyag diszperziós homlokzati színező vakolat alkalmas régi és új épületek 
külső, illetve belső falazatainak díszítésére önállóan felületképzőként (min. Hvh 10) minőségű 
vakolatalapra, valamint homlokzati hőszigetelő rendszerek fedő vakolására. 

Alapfelület jellemzői: 
Az alap minden esetben legyen por- és szennyeződésmentes, teljes rétegvastagságában száraz, 
terhelhető, mozgás- és zsugorodásmentes. A felületnek simítottnak vagy gletteltnek kell lennie. A 
laza, sérült rétegeket, festékmaradványokat távolítsuk el, majd a felületen lévő hibákat az alapozás 
előtt javítsuk ki. Ügyeljünk arra, hogy a javított részek a már meglévő felülettel azonos struktúrájúak 
legyenek. A fal nem megfelelő vízszigetelése esetén a vakolat eredményesen nem alkalmazható! 

ELŐKÉSZÍTÉS: 
Az eredményes színezés érdekében az alapfelület nedvszívó képességét és színeltéréseit ki kell 
egyenlíteni. Nagy nedvszívású alapfelület - mint pl.: régi vakolat vagy hőszigetelő alapvakolat - esetén 
a Színező vakolatalapozó felhordása előtt Mélyalapozó használata szükséges. A falfelület 
mélyalapozását a színező alapozás előtt legalább 12 órával végezzük el. Ügyeljünk az alapozó 
egyenletes felhordására. A tényleges színhomogenizáló alapozást a gyártó által javasolt Színező 
vakolatalapozóval végezzük. Anyagszükséglet: 0,25 - 0,4 kg/m2, hígíthatósága max. 10%-ban, vízzel. 

FELHASZNÁLÁS MÓDJA: 
A Színező vakolatalapozó száradása után rozsdamentes simítóval a legnagyobb szemcseméretben kell 
felhordani a színező vakolatot. A felület besimítását, majdani struktúraképzését még nedves 
állapotban műanyag simítóval kell végezni. 

FONTOS! 
Azonos szín csak egy gyártási tétel felhasználása esetén garantálható. A színeltérések elkerülése 
érdekében ügyelni kell rá, hogy az anyagszükségletet az egész épületre egyszerre rendeljük meg. 
Az épület egyes oldalain azonos gyártási számú anyagot használjon, vagy ha mégsem lehetséges, a 
különböző gyártási számú vödröket egy nagyobb edényben keverje össze. Utánrendelés eseten is a 
fentiek szerint járjon el. A munkálatok megkezdése előtt az anyagszükséglet meghatározása alapján 
készítsük ki az egybefüggő falfelülethez szükséges mennyiséget. Fúrógépbe fogott keverőszárral lassú 
fordulaton keverjük fel a vödrök tartalmát, és ellenőrizzük a vödrökön feltüntetett azonosító 
számokat. A munkálatokat +5°C alatti hőmérsékleten, tűző napsütésben, erős szélben, esőben, és 
tartósan párás időben végezni nem szabad. A homlokzatot megfelelő módon állványhálóval kell 
védeni a közvetlen napsütéstől, esőtől es széltől. Normál klímánál (+20°C, és 50% relatív 
páratartalom) az anyag teljes kötése 48 óra. A szerszámok az anyag megkötése előtt vízzel 
tisztíthatók. 

Feldolgozási anyagszükséglet: 
Gördülő szemcsés struktúra esetén: 2,0 mm-es 2,6 - 2,8 kg/m2 
 1,5 mm-es 2,3 - 2,5 kg/m2 
Kapart jellegű struktúra esetén: 2,0 mm-es 2,8 - 3,5 kg/m2 
 1,5 mm-es 2,6 - 2,8 kg/m2 

Tárolás:  A termék fagyveszélyes! Tárolás fedett helyen, +5°C felett. 
Szavatossági idő: Bontatlan csomagolásban, a gyártástól számított 12 hónap. 


