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    MŰSZAKI ADATLAP  FT CP14 / 2011 
 
 
 

· Nagyon jó tapadás az alapfelülethez 

· Gyors száradás 

· Páraáteresztő réteg 

· Ellenállás az időjárási viszontagságoknak, lúgos környezetnek 

· Védelem a sóvándorlás ellen 

· A felület egyenletes nedvszívó képességének biztosítása 
 
 

 

CESAL PREMIUM 

Mozaik Vakolat Alapozó 
 

A Cesal Premium Mozaik Vakolat Alapozó tiszta akril-gyanta bázisú diszperziós                   Műszaki engedély 007 – 04-460 - 2009 
termék, adalékanyagokkal. A mozaik vakolat alapozó kifejezett célja, hogy 
tökéletesen előkészítse a felületet a mozaik vakolat felhordására, minőségi 
eredményt érve el.   

  

 

A termék védőbevonat rendszer alaprétegeként használható ásványi felületeken: 
beton, szokásos cement-mész vakolatok, meszes és gipszes glettek, a szokásos 
tégla és BCA falazat, gipszkarton, és egyéb építőanyagok, melyekre mozaik 
vakolat kerül felhordásra. 
A mozaik vakolat alapozó megkönnyíti a mozaik vakolat felhordását, megnövelve 
annak szilárdságát és tartósságát.  

 
 
 
 
 
 
 

 

A fogyasztás a felhordás feltételeinek (a felület geometriája, 
felhordási mód, környezeti feltételek, a felület jellege és előkészítése) 
függvényében változhat. 
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Termékismertető Műszaki jellemzők 

Felhasználási terület 

Jellemzők 
 

M.E. 
Előírt 

értékek 

Vizsgálati 

szabvány 

 

Megjelenés   
                                                                Tixotróp, 

homogen folyadék 

 
vizuális 

Nem illóanyag tartalom, 
2h, 105o C, min., 

 
% 

 SR ISO 
3251:2008 

 
pH, min. 

  

8,0 SR ISO 
787-9:2003 

Száradási idő, 230C-on, 
 

max. - felületi 
- teljes 

 

óra 
2 

24 
SR EN ISO 
3678:1999 

 
Fajlagos fogyasztás        Kg/m 2 

 
0,1 - 0,125 

 

 
Szavatossági idő 

 
hónap 

 
24 
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CESAL S.A. 
410605, ORADEA, Şos. Borşului nr. 31 
tel./fax.: + 40 259 452 845 
e-mail: office@cesal.ro 
www.cesal.ro 

 
 

Membru al 

 
 

Grup Polonia 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

A termék előkészítése: 
- A terméket 15-300C-on alkalmassá tesszük a felhasználásra.  
- Mielőtt felbontjuk, letöröljük róla a port, szennyeződéseket, hogy azok ne 

érintkezhessenek a festékkel 
- A terméket alaposan felkeverjük 
Felület előkészítése, felhordás: 
Bel- vagy kültéri új, beton, vakolat, lábazat:  
- A felület legyen kellően érlelt, teljesen száraz, sík 
- A felületet megtisztítjuk az esetleges vakolat cseppektől, portól, egyéb 
szennyeződésektől  
- Az esetleges sóvándorlás megelőzésére, és az egyenletes nedvszívó felület 
biztosítása érdekében felviszünk egy réteg Cesal Premium Mozaik Vakolat Alapozót.  
A felvitelt egy rétegben, hígítatlanul végezzük, ecsettel vagy hengerrel. Az alapozást 
legkevesebb 24 órával a mozaik vakolat felhordása előtt el kell végezni. 

Régi tégla, beton, vakolat:  
Mész-, agyag- vagy olajfesték esetén a teljes régi festékréteget eltávolítjuk, 
lemossuk, majd a továbbiakban az új falfelületeknél szokásos módon járunk el. 
A szerszámokat még az anyag megkötése előtt vízzel elmossuk.  

Környezeti hőmérséklet: 12-30°C  

Reltív páratartalom: max. 75 %  

Felület hőmérséklete: 12-30°C Termék 
hőmérséklete: 15-30°C 
Száradási idő: 23°C, felületi - 2 óra 

         teljes  - 24 óra Fajlagos 
fogyasztás: 100 - 125 g/mp. 
A levegő és az alapfelület hőmérséklete: +5°C  és +30°C. A termék 
nem használható extrém napsugárzás; esős idő; erős szél vagy 
fagyveszély esetén. 

 

 
2, 4, 10 literes polietilén csomagolásban,  vagy megegyezés szerint. 
Szállítás fedett gépjárművekkel. 

 
 

 

Javasolt száraz, szellős helyiségekben, napsugárzástól és időjárási 

viszontagságoktól védve, 5 - 250C közötti hőmérsékleten. Nem 

gyúlékony. Ökológiai termék. 

Fagytól óvni kell. 
 

 

A gyártástól számított 24 hónap, zárt csomagolásban és száraz 

helyiségben tárolva. 

 
Környezetvédelem: A Cesal Premium Mozaik Vakolat Alapozó ökológiai 
termék, nem szennyezi a környezetet, nem tartalmaz veszélyes 
anyagokat vagy hulladékokat, az emberi egészségre és a környezetre 
ártalmatlan. 
Munkabiztonság: Lenyelni tilos! Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal 
ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.  A termék véletlen lenyelése 
esetén azonnal forduljon orvoshoz, és mutassa meg a termék 
csomagolását. Pontos adatok a Biztonsági adatlapon találhatóak. 

 

 
Biztonságos használatra utaló S-mondtok: 

S 2 

      Gyermekek kezébe nem kerülhet  

S 7/47 

   Az edényzet légmentesen lezárva +30° Chőmérsékletet nem meghaladó helyen tárolható.  

 
S 24/25 

     A bőrrel való érintkezés kerülendő, kerülni kell a szembejutást.  

 
A gyártó a jelen műszaki adatlapban bemutatott jellemzőket 

csak a felvitelre vonatkozó használati utasítások betartása 
esetén tudja garantálni. 
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Szavatossági idő 

Felhordás 

Felhasználási feltételek 

Csomagolás és szállítás 

Tárolás. Különleges előírások 

      Biztonsági előírások 

Megjegyzés 

A gyártásellenőrzést a gyártó S.C. CESAL SA laboratóriumában 
összhangban az ST 7/2009 szabvánnyal.  
A gyártó bevezette az EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2004 és az 
OHSAS 18001:2008 integrált minőségirányítási rendszert. 
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