
ReCon

Thermo Comfort vakolat egy beltérben alkalmazható 
gipsz kötőanyagú termék, amely különleges, nagy 
aktív hőtároló képességű mikrokapszulázott 
adalékanyagot tartalmaz. 

Alkalmazások:
Thermo Comfort vakolatot lakások, irodaházak, 
iskolák, üzletek, kórházak, egyéb közösségi épületek  
belső falazatainak, mennyezeteinek vakolására 
használjuk. A vakolattal elérhető, hogy a födémek, 
falszerkezetek aktív hőtároló képessége megnő, 
ezáltal megakadályozhatjuk a belső terek nyári 
nemkívánatos túlmelegedését. A vakolandó felületek 
nagyságát és a vakolat rétegvastagságokat 
a helyiségek hőtechnikai méretezése alapján hatá-
rozzuk meg, gondosan ügyelve arra, hogy a Thermo 
Comfort vakolattal borított falfelületek átszellőzése 
a berendezési tárgyak elhelyezése után is mindig 
biztosítva legyen. A helyiségek fennmaradó vakolandó 
felületeire MP 701 G gipszes vakolatot használjunk.

THERMO COMFORT
GIPSZES HŐTÁROLÓ ALAPVAKOLAT

Cikkszám: 23°C: K00237051, 26°C: K00237061  

Elônyök:
• Gipsz kötőanyagú
• Beltéri felhasználás
• Gépi feldolgozhatóságú
• Nagy hőtároló képességű



ReCon

MÛSZAKI ADATOK:
max. szemcse: 0,6 mm

nyomószilárdság : >2,0 N/mm2 

tapadószilárdság: > 0,2 N/mm2 

hajlítószilárdság: >1 N/mm2 

Páradiffúziós 
ellenállási szám (µ): 5/20 

hővezetési tényező: 0,3 W/mK

anyagszükséglet: kb. 10 kg/m2 
1 cm-es rétegvastagság esetén

rétegvastagság: 10-30 mm 

keverővíz: kb. 0,48 liter/kg

bedolgozási idő: kb. 1 óra

csomagolás: 
20 kg-os papírzsákokban
0,6 tonna EUR raklapon zsugorfóliázva, ill. 
silóban ömlesztve.

tárolás: A gipsszel azonos módon száraz, fedett helyen, 
eredeti csomagolásban max. 3 hónapig.

FELDOLGOZÁS:
Követelmények az alapfelülettel szemben, Thermo 
Comfort vakolat felhordását megelőző műveletek:  
A Thermo Comfort vakolatot olyan felületekre hord-
juk fel, amelyek megfelelő szilárdságúak, por- és 
szennyeződésmentesek. A Thermo Comfort vakolat 
minden szokásos ásványi alapfelületre felhordható, az 
erősen nedvszívó felületeket Putzgrund-al alapozzuk, a 
födémeket és az egyéb sima, tömör szerkezetű beton-
felületeket Kontakt B PLUS alapozóval előkezeljük.
A falazatok hibáit legalább három nappal a vakolás 
megkezdése előtt ki kell javítani. El kell távolítani a 
könnyen mozgó falrészeket, vakolattal ki kell kenni a 
nagyobb repedéseket, vezetékek hornyait. Ahol nem 
egységes a falszerkezet, célszerű hálós erősítést 
alkalmazni (vakolaterősítő háló 10 x 10 mm).
A vakolat tervezett felhordása előtt min. 1 nappal a 
megfelelően előkészített falfelületet szükség szerint 
alapozzuk. Kerámiából készült függőleges falakat nem 
kell alapozóval előkezelni.

Thermo Comfort vakolat feldolgozása: A 20 kg-os 
zsákokban forgalomba hozott vakolatot az építkezés 
helyszínén a vakológépben keverjük össze vízzel. A 
keverés és felhordás különféle vakológéppel (pl. PFT G4, 
G5 stb.) történhet.  A felhordott vakolatot H-kartecsnivel 
elegyengetjük, trapéz-kartecsnivel vágjuk, filceljük és 
végül a felületet begletteljük. A rétegvastagság 10-15 
mm. Az így kialakított felület glettelhető vagy falfesték-
kel festhető. A vakolat felhordása 5˚C felett és 25˚C 
alatti hőmérsékleten ajánlott. A vakolatot kötésidő alatt 
fagy nem érheti.

FIGYELMEZTETÉS:
A műszaki adatlapon szereplő adatok, felhasználási 
javaslatok és útmutatók csak a megadott körülmények 
esetén érvényesek. Amennyiben a munkakörülmények 
eltérőek, illetve az anyag felhasználása a megadottól  
különböző területen történik, az alkalmazás előtt 
próbákat kell végezni és/vagy szakvéleményt készíttetni.
 
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK:
A termék gipszet, mészhidrátot tartalmaz, az ezzel 
kapcsolatos részletes információk a termék biztonsági 
adatlapján megtalálhatók. 

AJÁNLOTT TERMÉKEK:
Kontakt B Plus - alapozó 
Putzgrund - alapozó
ThermoWand - falfűtésvakolat 
MP 701 G - gipszes gépi alapvakolat 

KAPCSOLÓDÓ KIADVÁNYAINK:
Aljzatrendszereinkkel kapcsolatosan információt, 
segítséget a www.lb-knauf.hu oldalon vagy műszaki 
kiadványainkban talál.

8210 Veszprém, Házgyári út 9. Pf. 1723,
e-mail: vevoszolgalat@lb-knauf.hu, www.lb-knauf.hu 

Zöld szám: 06 80 949 501


