
Az Eurosan W vízeloszlató alapozó gyárilag előkevert 
szárazhabarcs, melyet az építkezés helyszínén, köz-
vetlenül a felhasználás előtt, vízzel kell összekeverni. 
Szulfátálló cement és műanyag diszperzió kötőanyagot, 
ásványi töltőanyagot és tulajdonságjavító adalékokat 
tartalmaz.

Alkalmazások: Az Eurosan W vízeloszlató alapozó 
nedves, sóterhelt (pince és egyéb szigeteletlen), külső 
és belső, talajvízszint és draincsövezés alatti falazatok 
vakolás előtti felületkezelő anyaga. Alkalmazásával 
elérjük azt, hogy a talajvíz nem pontszerűen, hanem a 
teljes falfelületen eloszlatva, csökkentett nyomással 
érkezik a felújító vakolathoz. A víz a vakolatban elpá-
rolog, így annak felülete nedvességmentes, optikailag 
kifogástalan képet mutat. Szulfátálló, 1 bar víznyo-
másnak ellenáll és hidrofób tulajdonságánál fogva 
megakadályozza a nedves falakból a falban lévő sók 
vakolatba történő átvándorlását.  

Kiemelt alkalmazások: WTA rendszer használatakor 
is alkalmazható.
 

EUROSAN W  
VÍZELOSZLATÓ ALAPOZÓ
Cikkszám: K00550901

Tulajdonságok: 
• Könnyen felhordható
• Szulfátálló
• Hidrofób tulajdonságú 

Előnyök:
• Ecsettel is felhordható
• Jó tapadást biztosít

WTA



MŰSZAKI ADATOK:
tapadószilárdság: >0,3 N/mm2

páradiffúziós 
ellenállási szám: kb. 25

anyagszükséglet: kb. 2-5 kg/m2

max. szemcseméret: 2-3 mm

bekeverés: 
(keverővíz) kb. 10 l/zsák

keverési idő: 3-5 perc

bedolgozhatósági 
idő: kb. 2 óra

bedolgozási 
hőmérséklet: 

Anyag, levegő és alapfelület hőmérséklet +5˚C 
és +25˚C között, huzatmentes, árnyékos helyen.

csomagolás: 25 kg-os zsákban, 1,2 tonna EUR raklapon, 
zsugorfóliázva, ill. silóban ömlesztve

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

kötőanyag: szulfátálló cement

cikkszám: K00550901

Szabvány: MSZ EN 998-1

EINECS: 266-043-4

FELDOLGOZÁS:
Követelmények az alapfelülettel szemben, 
az Eurosan W felhordását megelőző műveletek:  
Az Eurosan W vízeloszlató alapozót olyan alapfelületekre 
hordjuk fel, amelyek megfelelő szilárdságúak, por- és 
szennyeződésmentesek. A meglévő vakolatot verjük le a 
nedvesedés szintje felett 0,5 m magasságig és távolít-
suk el a laza fugarészeket. A falazatok hibáit a vakolás 
megkezdése előtt legalább három nappal ki kell javítani. 
El kell távolítani a könnyen mozgó részeket. A falfelületek 
nagyobb réseit, hornyait Eurosan AP kiegyenlítő vakolattal 
kikenjük, hogy a felület közel egyenletes legyen. 
Az Eurosan VS feldolgozása: Az Eurosan W vízelo-
sztó alapozót az építkezés helyszínén keverjük össze 

vízzel.  Keverése történhet keverőgéppel (megfelelő 
keverőszárat használva) vagy kézzel. 1 kg porkeverék-
hez kb. 0,4 l víz szükséges. Először mézsűrűségűre 
összekeverjük, majd néhány perces várakozás után 
ismét megkeverjük az anyagot. Felhordása +5 °C és 
+25 °C közötti hőmérsékleten ajánlott. Korongecsettel 
vagy teddy hengerrel, egyenletes, kitöltött fugákkal 
rendelkező falazatokra hordjuk fel, két rétegben, a 
talajszint felett 15-20 cm-es magasságig. Az első réteg 
megszáradása után kell a második réteget felhordani. 
Az Eurosan VS gúzolót rögtön a második réteg Eurosan 
W vízeloszlató alapozó nedves felületére, 50%-os 
borítottsággal hordjuk fel. A gúzolás után Eurosan EP 
szárítóvakolatot vagy WTA Eurosan UP alsóvakolatot és 
WTA Eurosan OP felsővakolatot használjunk. Egy zsák 
Eurosan W vízeloszlató alapozó szivárgó vizeknél 
kb. 10 m2 -re, víznyomásnál kb. 5 m2 -re elegendő.

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

FIGYELMEZTETÉS:
A vakolatot kötésidő alatt fagy nem érheti! A pontos 
anyagszükséglet próbafelhordással állapítható meg. 

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK:
Eurosan EP, Eurosan UP

AJÁNLOTT TERMÉKEK:
Alapozás: Eurosan VS

KAPCSOLÓDÓ KIADVÁNYAINK:
Részletesebb információt a termékről 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 

epitomegoldasok.lb-knauf.hu

Műveleti idő: az anyag a felhordás helyén kb. ennyi ideig dolgozható el. 
Bedolgozhatósági idő: Az anyag a bekeverés befejezésétől kb. ennyi 

ideig használható fel (átkeverés szükséges lehet)

EUROSAN W BEDOLGOZÁSI IDŐTERVE:

Anyagkeverés*

5+5+2 perc

Várakozás a felület
előkészítése után

Műveleti idő: folyamatos

Száradás***: 1 nap

* 5+5+2 jelentése: 5 perc keverés, 5 perc pihentetés, majd 2 perc ismételt átkeverés **a bekeveréstől számítva, ***a felhordástól számítva

védelem: kb. 1 nap

Bedolgozhatósági idő** 

2 óra


