
A Colorol gyárilag készre kevert, vizes műgyanta disz-
perzió kötőanyagú, kül-és beltérben is alkalmazható, 
dekoratív vékonyvakolat. 30 választható színben 
kapható, melyek négy-négy, többféle színű granulá-
tum keverékéből állnak össze.

Alkalmazások:
Kiválóan használható erősebben igénybe vett  
falfelületek, elsősorban lábazatok, lépcsőházak,  
folyosók és más beltéri falak dekoratív, mégis ellenál-
ló bevonattal való díszítésére. Az egyes színek egymás 
mellett, egymást kiegészítve is felhasználhatóak.

Kiemelt alkalmazások: 
• Családi házak lábazati bevonataként
• Lábazati hőszigetelő rendszer bevonataként
• Közületek vagy nagy forgalmú épületekben 
 (iskolákban, kórházakban stb.) 
• Erősen igénybe vett beltéri felületek  
 dekoratív védőbevonataként

COLOROL
LÁBAZATI ÉS DÍSZÍTŐ VAKOLAT

Cikkszám: K008298xx

Tulajdonságok: 
• Lábazati zónában is alkalmazható
• Víztaszító
• Időtálló
• 30 színben

Előnyök:
• Víztaszító, vízlepergető
• Könnyen tisztítható
• Kül- és beltérben is alkalmazható
• Jó ellenállóképesség környezeti  
 hatásokkal szemben
• Lábazati hőszigetelő rendszeren is használható



MŰSZAKI ADATOK:

anyagszükséglet: kb. 4 kg/m2

páraáteresztő 
képesség: 

V2-es osztály ( 0,14 m ≤ Sd < 1,4 m) 
(EN 15824:2017)

vízfelvétel: W3-as osztály (W ≤ 0,1 kg/m2h0,5)
(EN 15824:2017) 

száradási idő: 12 óra

csomagolás: 15 kg műanyag vödrökben

tárolás:
Eredeti csomagolásban vagy jól lezárt vödörben 
hűvös, de fagymentes helyen a gyártástól 
számított 6 hónapig

kötőanyag: műanyag diszperzió

FELDOLGOZÁS:
Alapfelülettel szembeni követelmények: A Colorol lábazati 
és díszítő vakolatot vakolt fal- vagy sima betonfelületekre 
hordhatjuk fel. Az alapfelület legyen száraz, megfelelő szi-
lárdságú, zsír-, por- és szennyeződésmentes. Az előkészítő 
javításokat lehetőleg cementkötésű anyaggal végezzük el. A 
málló-, penészes, vagy tapétaragasztó maradványos festék- 
vagy vakolatrészeket teljesen el kell távolítani. Alapozásra 
használjunk Putzgrund vakolatalapozót.

Feldolgozás: A Colorol felhasználásra kész állapotban 
kerül forgalomba. Használat előtt alaposan keverjük fel, 
és kétszeres szemcsenagyságban rozsdamentes simítóval 
hordjuk fel. Rövid ideig történő várakozás után simítsuk el 
egyenletesen. A megfelelő struktúra kialakítása érdekében 
ne simítsuk túl sokáig a díszítővakolatot Ne dolgozzunk 
közvetlen napsugárzásnak kitett felületen, esőben, fagyban, 
vagy erős szélben, mert ilyen feltételek között a felhordási és 
száradási idő alatt repedések keletkezhetnek. Az eszközöket 
használat után közvetlenül vízzel mossuk el.

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

FIGYELMEZTETÉS:
A megadott anyagszükségletek sima alapfelületre vonat-
koznak. A durvább felületek anyagigényét célszerű a hely-
színen felhordott mintával ellenőrizni. Anyagszükséglettel 
kapcsolatos felelősséget cégünknek nem áll módjában 
átvállalni. A termék felhordása +5 °C feletti és +25 °C alatti 
hőmérsékleten ajánlott. Az alacsony hőmérséklet, illetve 
a magas páratartalom meghosszabbítja a kiszáradáshoz 
szükséges időt. Kérjük, hogy a vakolat (festék) színét a fel-
dolgozás előtt próbafelületen ellenőrizzék, mert a felhordást 
követően a színárnyalatra vonatkozó reklamációt nem áll 
módunkban elfogadni.

AJÁNLOTT TERMÉKEK:
Lokális felületjavítás: Renti és Renti Fein javítóhabarcsok
Alapozás: Putzgrund vakolatalapozó
Lábazati hőszigetelés: ThermoSystem SHIELD lábazati 
hőszigetelő rendszer

KAPCSOLÓDÓ KIADVÁNYAINK:
Részletesebb információt a termékről a www.epitomegolda-
sok.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 

www.epitomegoldasok.lb-knauf.hu

COLOROL BEDOLGOZÁSI IDŐTERVE:

1-5 perc
8-24 óra

*a felhordástól számítva

Anyagkeverés
Műveleti idő: 5-20 perc

Műveleti idő: az anyag a felhordás helyén kb. ennyi ideig dolgozható el. (pl. ragasztó a bőrösödésig)

Várakozás a felület
előkészítése után

Száradás*: 12 óra

védelem: kb. 1 nap


