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CESAL PREMIUM CASTEL 

Mozaik vakolat, kül- és beltéri befejező munkálatokhoz   
 

 

MŰSZAKI ADATLAP FT 25 / 2010                                                                                  ST 7/ 2009 
 

 Kül- és beltéri díszítő és védő vakolat  

 Különleges megjelenés 

 Színezett kvarcszemcséket tartalmaz, különböző színkombinációkban 

 Jó megmunkálhatóság, könnyű felhordás 

 Nagyon jó tapadás az alapfelülethez 

 Ellenáll a sóknak, nedvességnek, gombáknak 

 Ellenáll a mechanikai hatásoknak, az időjárási hatásoknak, az UV-sugárzásnak, nem fakul 

 
 

1. A termék leírása 

A mozaik vakolat műgyanta diszperziós kötőanyagú, adalékanyagokat tartalmazó termék, színes 

kvarcszemcsékkel 0,8-1,2 mm vagy 0,4 - 0,8 mm szemcsemérettel, különböző színárnyalatokban.  A 

színskála 32 ajánlott színkombinációt tartalmaz, de a megrendelő kérésére más színek is előállíthatók.  

 

2. Felhasználási terület 

Kül- és beltéri beton alapok, gipszvakolatok, tégla és gipszkarton felületek védelmére és díszítő befejező 

munkálataihoz. Ajánlott külső felületek, lábazatok, oszlopok, különleges elemek védelmére, de a 

különleges kivitelezés révén hangsúlyozni kívánt beltéri falak, boltívek, oszlopok, különleges elemek 

díszítő munkálataihoz is.  

 

 3. Műszaki jellemzők 

 

ALAPVETŐ JELLEMZŐK M.E. ELŐÍRT ÉRTÉKEK VIZSGÁLATI 

MÓDSZER 

Megjelenés                                                                                             Homogén paszta, 

granulátum tartalommal 

vizuális 

Nem illóanyag tartalom, 2h, 105 
0
C-on, min.                                                      % 80,0±1 SR ISO 3251:2008 

pH,  min.   8,0 SR ISO 787-9:2003 

Száradás 23 
0
C, max.    - felületi 

                                      - teljes 

óra 4 

72 

SR EN ISO 

3678:1999 

Fajlagos fogyasztás Kg/m
2 

3,8 - 4,5  

Színek  Színskála szerint  

Szavatossági idő luni 24  
 
A termék minőségi ellenőrzését a 7/2009 műszaki specifikáció szerint a gyártó SC CESAL SA 
laboratóriumában végzik. 
 
A gyártó bevezette az EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2004 és az OHSAS 18001:2008 integrált 
minőségirányítási rendszert.  
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4. Felhasználás 

4.1. Anyag előkészítése használatra: 

 A terméket 15-300C-on alkalmassá tesszük a felhasználásra.  

 A tartalom szennyeződésének elkerülése érdekében, a csomagolást felnyitás előtt a víztől, olajtól 

vagy egyéb szennyeződésektől meg kell tisztítani. 

 A terméket az erfedeti csomagolásban elkeverjük 

4.2. Alapfelület előkészítése, felhordás 

Kül- vagy beltéri friss falazatokra, betonra, vakolatra, lábazatokra. 

- az alapfelület legyen kellően érlelt, teljesen száraz és sík. 

- az alapfelületet megtisztítjuk az esetleges vakolatcseppektől, portól, zsírtól, egyéb szennyeződésektől 
- az esetleges sóvándorlás elleni védelem, valamint az egyenletes nedvszívó képesség elérése érdekében 
felhordás előtt ajánlatos egy réteg Cesal Premium Castel Mozaik vakolat alapozót használni. Az alapozó a 
felület nedvszívó képességének mértékében vízzel hígítható. Az alapozás akkor megfelelő, ha száradás 
után a felület egységes megjelenést mutat. A megfelelő hígítási arány megtalálása érdekében előzetesen kis 
felületeken próbát végzünk.  A felületek alapozását a vakolat felhordása előtt legkevesebb 24 órával el kell 
végezni.  A mozaik vakolatot hígítatlanul, egy rétegben, a szemcseméretnek megfelelő vastagságban 
visszük fel, rozsdamentes, nagy fogazású glettvas segítségével. A korrekciót azonnal, még nedves felületen 
kell elvégezni, elkerülendő a megjelenésbeli különbségeket. 
Régi, korábban már festett tégla, beton, vakolat felületek:  

- Mész-, agyag vagy olajfesték esetén a teljes régi festékréteget eltávolítjuk, lemossuk, majd a 

továbbiakban az új falfelületeknél szokásos módon járunk el.  
- Kompatibilis festékkel (akril, sztirol-akril, vinil) festett falak esetén csak a nem tapadó felületeket 
kaparjuk le. 
- Szükség szerint a falat javító habarccsal vagy cementes glettel kijavítjuk, a portól, szennyeződésektől 
megtisztítjuk   
- Felviszünk egy réteg CESAL PREMIUM ÁLTALÁNOS ALAPOZÓT. 
- Alapozás után a mozaik vakolat felhordása ugyanúgy történik, mint az új esetében. 

 

A szerszámokat az anyag megkötése előtt vízzel kell megtisztítani. 

 

Felhasználási feltételek: 

A környezeti hőmérséklet és a fogadó felület hőmérséklete: +5°C és +30°C között. A vakolat felhordása 

tilos közvetlen napsugárzáskor, erős szélben, esőben vagy fagyban, mivel ez a felhordás és száradás során 

repedéseket és színeltéréseket okozhat. A teljes száradásig (72 h 23°C-on) a kültéri felületeket az esőtől 

óvni kell. 

 

5. Kiszerelés és szállítás. 

25 kg-os polietilén csomagolásban, vagy egyéb csomagolásban, a szállító és a megrendelő közötti 

megegyezés alapján.   

Szállítása fedett járművekkel történik. 

 

6. Tárolás. Különleges előírások 

Száraz, szellős, napsugárzástól és időjárási viszontagságoktól védett helyen, 5-25
0
C közötti hőmérsékleten 

tárolható. Nem gyúlékony. Ökológiai termék.  

Fagytól óvni kell. 

 

7. Szavatossági idő: A gyártástól számított 24 hónap, zárt csomagolásban és száraz helyiségben tárolva.  

 

8. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK: 

 

Környezetvédelem: A Cesal Premium Mozaik vakolat 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 
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csomagolását. Pontos adatok a Biztonsági adatlapon találhatóak.  

 

S 2             -      Gyermekek kezébe nem kerülhet. 

S 7/47        -      Az edényzet légmentesen lezárva 5-25 °C hőmérsékletet nem meghaladó helyen tárolható. 

S 24/25      -      A bőrrel való érintkezés kerülendő, kerülni kell a szembejutást.        

 

MEGJEGYZÉS: 

A gyártó a jelen műszaki adatlapban bemutatott jellemzőket csak a felvitelre vonatkozó használati 

utasítások betartása esetén tudja garantálni. 

 

Bővebb információért, társaságunk szakemberei állnak rendelkezésükre. 

   

 


