
A RenDo gyárilag előkevert cement kötőanyagú
szárazhabarcs, mely ásványi töltőanyagot, műanyag
diszperziót, valamint speciális adalékokat tartalmaz.

Alkalmazások:
A RenDo alapvakolatot ott alkalmazzuk, ahol a falfelü-
letek nagyobb igénybevétele (mechanikai, dinamikai, 
tartós nedvesség, fagyhatás stb.) várható. Jellemző 
felhasználási terület: medencefal kiegyenlítés, ipari 
csarnokokban, sportlétesítményekben, kerítések, 
lábazatok felületképzésénél.

RENDO
MEDENCEFAL KIEGYENLÍTŐ VAKOLAT

Cikkszám: K00618131

Tulajdonságok:
• Kül- és beltérben
• Rugalmas
• Extra tapadóerő
• Nagy szilárdság
• Fagyálló

Elônyök: 
• Kül- és beltéri felhasználás
• Könnyen feldolgozható (géppel is)
• Úszó- és termálvizes medencék falához
• Beton, zsalukő és egyéb ásványi felületekhez
• Hidegburkolatok idális fogadófelülete
• Nagy szilárdság és tapadóerő



MÛSZAKI ADATOK:
nyomószilárdság: >15 N/mm2

tapadószilárdság: >0,5 N/mm2

páradiffúziós 
ellenállási szám (µ): kb. 15

hővezetési 
tényező (λ): 0,53 W/mK

rétegvastagság: 5-30 mm

anyagszükséglet: kb. 17 kg/m² 1 cm-es rétegvastagság esetén

max. szemcseméret: 2 mm

keverővíz: kb. 5 l/zsák

bedolgozási idő: kb. 2 óra

csomagolás: 
25 kg-os zsákban, 1,2 tonna EUR raklapon, 
zsugorfóliázva

tárolás:
Száraz, fedett helyen, bontatlan eredeti 
csomagolásban max. 12 hónapig.

kötőanyag: cement

cikkszám: K00618131

szabvány: MSZ EN 998-1

EINECS: 266-043-4

FELDOLGOZÁS:
Követelmények az alapfelülettel szemben, a RenDo 
felhordását megelőző műveletek: 
A RenDo vakolatot olyan felületekre hordjuk fel, amelyek 
megfelelő szilárdságúak, por- és szennyeződésmentesek. A 
betonfelületeknél különösen ügyelni kell arra, hogy zsalu-
leválasztó anyag vagy szinterréteg ne maradjon a felületen. 
A falazatok készüljenek zárt fugával, és legyenek a szab-
ványnak megfelelő minőségűek.
A RenDo feldolgozása: 
Az anyagot az építkezés helyszínén a betonkeverőben vagy 
horizontális keverővel keverjük össze vízzel. A felhordás 
hagyományos módon kézzel vagy vakológéppel történhet. A 
rétegvastagság 5-30 mm. Vastagabb rétegeket rabichálóval 
kell megerősíteni. Ha a falazat kiegyenlítéséhez nagyobb 

rétegvastagság szükséges, akkor azt csak több rétegben lehet 
felvinni. A vakolat felhordásakor legyen az anyag, a fal és 
levegő hőmérséklete 5°C és 25°C között. A száradás alatt lévő 
vakolt felületet direkt módon ne fütsük.

Szerszámok: vakolókanál, alumínium lehúzóléc,
trapéz kartecsni, vízmérték

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK:
A biztonsági információk a termék biztonsági adatlapján 
megtalálhatók.

FIGYELMEZTETÉS:
A vakolatot kötésidő alatt fagy nem érheti! A pontos anyag-
szükség-let próbafelhordással állapítható meg.

AJÁNLOTT TERMÉKEK:
Kenhető szigetelesek: Aquastop, Aquastop Flex
Ragasztok: ProfiFlex, RapidFlex, FliessFlex, Siluette, Flex
Padlokiegyenlitők: Nivo 10-30, Nivo Bond 3-15,
Nivo Plus 3-15, Nivo Rapid 3-15, Nivo SP 0-20, Nivo SP 10-
30
Esztrichek: Estrich ZE12, Estrich ZE20, Estrich ZE 30,
Estrich Rapid, Estrich FE 50 Largo

KAPCSOLÓDÓ KIADVÁNYAINK:
Részletesebb információt a termékről a www.lb-knauf.hu 
oldalon vagy műszaki kiadványainkban talál.

Mûveleti idô: az anyag a felhordás helyén kb. ennyi ideig dolgozható el. 
Bedolgozhatósági idô: Az anyag a bekeverés befejezésétôl kb. ennyi ideig használható fel (átkeverés szükséges lehet)

*a bekeveréstôl számítva, **a felhordástól számítva

RENDO BEDOLGOZÁSI IDÔTERVE:

Anyagkeverés

gépi
folyamatos

2 óra

Várakozás a felület
elôkészítése után

védelem: kb. 1 nap

Száradás**: kb. 14 nap/cm

Mûveleti idô: 10-30 perc

Bedolgozhatósági idô* 

8-24 óra

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


