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1. Termékleírás 

 

A Cesal AURORA Díszvakolat készre kevert, műgyanta bázisú, különböző szemcsenagyságú 

mészkő és egyéb töltőanyagot, valamint tulajdonságjavító adalékanyagokat tartalmazó vakolat.  

Két változatban készül: 

 

- dörzsölt vakolat (rizsszem textúra) – 1,5 mm-es szemcseméret 

- kapart vakolat (fakéreg textúra) – 2 mm-es szemcseméret  

 

A díszvakolat mosható, rugalmas, vízszigetelő, páraáteresztő, ütés- és karcolásálló, ellenáll 

a szélsőséges környezeti hatásoknak: eső, nedvesség, hőmérsékletingadozások, napsugárzás, 

környezetszennyezés.  

A CESAL CASTEL színkártya szerint színezhető.  

 
2. Felhasználás 

Épülethomlokzatok, bel- és kültéri falfelületek befejező, díszítő bevonataként, valamint 

expandált polisztirollal történő hőszigetelés záró rétegeként, a díszítő bevonat kialakítására 

alkalmazható. Bármilyen ásványi felületen használható: vakolat, glett, beton, tégla, 

gipszkarton stb.  

 

3. Műszaki jellemzők 

Teljesítménynyilatkozat száma: 007.02/CPR/2014 

 

Alapvető jellemzők Teljesítmény Harmonizált Európai Szabvány 
Tűzvédelmi besorolás C  
Tapadószilárdság/töréskép ≥ 0,3MPa, B

  
 

Kapilláris vízfelvétel W3  
Páradiffúziós tényező (µ) V1  

Tartósság ≥ 0,3MPa SR EN 15824:2009 

Hővezetési tényező λ NDP  
Veszélyes anyag kibocsátás Lásd a Biztonsági Adatlapot  

 
4. Anyagszükséglet: 

– 1,5 mm-es szemcsevastagság esetében: 2,3-2,8 kg/m2 

– 2,0 mm-es szemcsevastagság esetében: 2,6-3,0 kg/m2 

Az anyagszükséglet függ az alapfelület minőségétől és a felvitt vakolat vastagságától. A pontos 

anyagmennyiség gyakorlati próbával határozható meg.  

 

5. Használati utasítás 

A vakolat előkészítése: A csomagolás felbontás előtt a felületet megtisztítjuk a víz- olaj és 

egyéb szennyeződésektől. A felületi és léghőmérséklet 15–30 °C között legyen. A terméket 

felhordás előtt az egységes színárnyalat elérése érdekében az eredeti csomagolásban 

alaposan fel kell keverni. Tilos a terméket mésszel, agyaggal vagy oldószer alapú festékkel 

összekeverni.  
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Az alapfelület előkészítése, felhordás: A fogadó felület legyen sima, megfelelő szilárdságú, 

száraz, por- és szennyeződésmentes. 

 

Alapfelület Felület 

előkészítése 

Felület alapozása A vakolat 

felhordása 

Gipszkarton 

lapok 

Portól, piszoktól 

megtisztítani  

Megfelelőre színezett 

ALAPOZÓT  használunk 

Hígítatlanul vagy 

max. 2% vízzel 

hígítva 

Meglévő 

agyagos és 

mész alapú 

festés 

Az alapfelületet teljes 

egészében megtisztítjuk 

kefével, a sérült felületeket 

gipsz alapú anyaggal 

kijavítjuk. 

Megfelelőre színezett 

ALAPOZÓT 

használunk 

Hígítatlanul 

vagy max. 2% 

vízzel hígítva 

Meglévő 

hígítható festés 

Portól, piszoktól 

megtisztítani  

Megfelelőre színezett 

ALAPOZÓT 

használunk 

Hígítatlanul vagy 

max. 2% vízzel 

hígítva 

Vakolat, 

glettanyag 

Portól, piszoktól 

megtisztítani  

Megfelelőre színezett 

ALAPOZÓT 

használunk 

Hígítatlanul 

vagy max. 2% 

vízzel hígítva 

Régi, nagyon 

nedvszívó, 

ásványi alapú 

vakolatok 

Portól, piszoktól 

megtisztítani  

Telítettségig kell 

felhordani az  

ALAPOZÓT  

 

Hígítatlanul 

vagy max. 2% 

vízzel hígítva 

 

 

Az alapozó a felület nedvszívó képességének mértékében felvihető hígítatlanul, vagy 

maximum 2%-ban vízzel hígítva. Száradás után az ALAPOZÓ nem kell fényes réteget 

képezzen. Kisebb felületeken előzetes próba szükséges. Az alapozó felvihető ecsettel, 

meszelővel vagy hengerrel.  

 

A CESAL AURORA színező rendszer színei tájékoztató jellegűek, a gyakorlatban, a 

felhasznált természetes anyagoknak köszönhetően, előfordulhatnak kisebb eltérések. Ezért 

fontos az anyagszükséglet pontos előzetes meghatározása.  

 

Felhasználási feltételek 

 

Átlaghőmérséklet: 12-30
0
C; relatív páratartalom: max. 75%; A fogadó felület hőmérséklete: 

12-30
0
C 

A termék hőmérséklete: 12-30
0
C 

Helytelen használat: < 10
0
C hőmérsékletek; extrém napsugárzás; esős idő; erős szél 

Szerszámigény: A vakolat felhordását rozsdamentes glettvas segítségével, a kívánt struktúra 

ezután műanyag simítóval alakítható ki. A szerszámok tisztítása vízzel történik, úgy 

használat előtt, mint közvetlenül a használat után. 
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Rétegvastagság: A Cesal AURORA díszvakolat egy rétegben, 1,5-2,5 mm vastagságban 

(szemcsevastagságnak megfelelően).A többletanyagot eltávolítjuk. Nagy felületeken 

megszakítások nélkül, nedves a nedvesre eljárással dolgozzunk, hogy elkerüljük a 

stócosságot. 

Strukturálás: 

A Cesal AURORA díszvakolat többféleképpen is strukturálható: 

1. Függőleges/vízszintes barázdák – a vakolat függőleges/vízszintes mozdulatokkal 

történő simításával. 

2. „Virágos” csíkok – körkörös, simító mozdulatokkal 

 

6. Szavatossági idő: 

Az előírt tárolás mellett, a gyártástól számított 24 hónapig. 

 

 

7. Kiszerelés és szállítás 

Csomagolás 25 kilogrammos műanyag vödrökben. Szállítás fedett járművekkel történik.  

 

8. Tárolás, különleges előírások 

A termék fedett helyen, sugárzó hőtől és direkt napsugárzástól védett helyen, 5-25
0
C  

közötti hőmérsékleten tárolható. Fagymentes helyen tárolandó. 

 

9. Biztonsági előírások 

 

A szemet és a bőrt óvni kell. Bőrrel való érintkezés esetén bő vízzel azonnal le kell mosni. Ha 

szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni. A festési munkálatoknál 

szokásos védőszemüveg, védőkesztyű és légzőmaszk használata javasolt.  

 

P-101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. P-102 Gyermekektől 

elzárva tartandó. P-103 Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat. P-280 

Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: 

Lemosás bő szappanos vízzel. P333+P313 Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi 

ellátást kell kérni. P363 A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni. P501. A 

tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítani, vagy a gyártónak 

visszatérítni. EUH208 Allergiás reakciót válthat ki. Veszélyességi besorolás: 528/2012/EK rendelet: 

tartalmaz tartósítószert a kezelt árucikk kezdeti tulajdonságainak védelmére. Továbbá 

(Etiléndioxi)dimetanol 5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on (Eu szám: 247-500-7) és 2-metil-2H- 

izotiazolin-3-on (EU szám: 220-239-6) (3:1) keveréket tartalmaz. 

 

 

 


