
Hogyan adhatunk régi 
értékeinknek új minőséget?

Baumit Sanova
Felújító vakolat rendszer

 Géppel is feldolgozható
 Nedves és sókkal terhelt falazatokra
 Speciálisan a száraz falfelület elérésére
 Gépi feldolgozásnál utókeverő nem szükséges
 Különösen alkalmas nagy vakolatvastagságok esetén

Baumit 
Sanova

Sanova egyrétegű 
trassz vakolat

Vakolatok   Esztrichek



Baumit
Sanova Felújító vakolat rendszer 

Csekély, közepes és magas nedvességű 
és sóterheltségű falazatokhoz

SANOVA EINLAGENTRASSPUTZ | SANOVA EGYRÉTEGŰ TRASSZ VAKOLAT

Egyrétegű, szálerősítéses világos szürke színű trassz-mész vakolat kézi és gépi fel-
dolgozásra, régi épületek felújítási munkáihoz külső és belső térbe. Könnyű vakolat 
1 mm-es szemcsenagysággal.
 
Anyagszükséglet: kb. 10-11 kg/m2/cm
Kiadósság: kb. 1,2 m2/zsák 2 cm-es vakolatvastagságnál
Kiszerelés: 25 kg-os zsák, 54 zsák/raklap = 1350 kg
 
Szemcseméret: 1 mm
Nyomószilárdság: (28 napos) kb. 2,5 N/mm2

Várakozási idő:  7 nap / vakolatcentiméter
Minőségbiztosítás:  A Baumit wopfingi laboratóriumában az EN 998-1 szerint ellenőrizve. 
 Külső vizsgálat az MA 39 által. WTA minősítés.

FELDOLGOZÁS

 SZÓRÁS       

ÉRDESÍTÉS

LEHÚZÁS

DÖRZSÖLÉS

FÉSÜLÉS

SZÍNEZÉS

UTÓKEVERÉS
NÉLKÜL

* Alkalmazása csak abban az esetben szükséges, ha a felületet nem egyrétegű 
trassz vakolattal készült homlokzati részekkel is össze kell dolgozni.

Falazat
SanovaVorspritzer
Sanova EinlagenTrassputz
(SanovaFeinputz)*
SanovaPrimer
SanovaColor



RÉTEGREND BELTÉRI FELHASZNÁLÁS ESETÉN

Szabványos (sík felületű) 
falazat, vakolatvastagság 
10-től 20 mm-ig (egy rétegben), 
csekély nedvesség és 
sóterheltség esetén:

 Előfröcskölő használata 
nem szükséges

 A vakolat felülete szivacsos 
simítóval eldörzsölve

Falazat

SanovaVorspritzer/
Sanova előfröcskölő nélkül

Sanova EinlagenTrassputz/
Sanova egyrétegű trassz 
vakolat

Egyenetlen falazat, vakolat-
vastagság 20 mm-ig, csekély 
vagy közepes nedvesség, 
csekély vagy közepes 
sóterheltség esetén:

 SanovaVorspritzer 
100%-os takarással

 Sanova EinlagenTrassputz
 (géppel)

 A vakolat felülete szivacsos 
simítóval eldörzsölve

 Befejező réteg

Falazat

SanovaVorspritzer/
Sanova előfröcskölő (100%)

Sanova EinlagenTrassputz/
Sanova egyrétegű trassz 
vakolat

Egyenetlen falazat, vakolatvastagság 30 mm-ig  (két rétegben),
csekély vagy közepes nedvesség, csekély vagy közepes sótartalom esetén:

  SanovaVorspritzer 100 %-os takarással. A várakozási idő 7 nap
  1. réteg: Sanova EinlagenTrassputz max. 25 mm-es vastagságban 

géppel felhordva, a vakolat felületét vakolatfésűvel fésüljük át. 
A várakozási idő 1 nap

  2. réteg: Sanova EinlagenTrassputz 5-7 mm-es vastagságban felhordva
  A vakolat felülete szivacsos simítóval eldörzsölve
  Befejező réteg

Egyenetlen falazat, kőfalazat vagy hasonló, vakolatvastagság 
30-tól 80 mm-es vakolatvastagságig (két rétegben), közepes 
nedvességterhelésnél, közepestől magas sóterheltségig:

  SanovaVorspritzer 100 %-os takarással. A várakozási idő 7 nap
 1. réteg: Sanova EinlagenTrassputz 65 mm-es vastagságban, 

kiegyenlítő vakolatként, géppel felhordva. Vízszintes vakolatfésűvel  
1-3 mm mélyen átfésülve. Várakozási idő 7 nap/vakolatcentiméter,  
2-3 napig tartsuk nedvesen és szellőztessünk!

  2. réteg: Sanova EinlagenTrassputz egyenletesen 15 mm-es 
vastagságban felhordva

  A vakolat felülete szivacsos simítóval eldörzsölve
  Befejező réteg

Falazat

SanovaVorspritzer/
Sanova előfröcskölő (100%)

1. réteg Sanova 
EinlagenTrassputz/Sanova 
egyrétegű trassz vakolat

2. réteg Sanova 
EinlagenTrassputz/Sanova 
egyrétegű trassz vakolat

Falazat

SanovaVorspritzer/
Sanova előfröcskölő (100%)

1. réteg Sanova 
EinlagenTrassputz/Sanova 
egyrétegű trassz vakolat

2. réteg Sanova 
EinlagenTrassputz/Sanova 
egyrétegű trassz vakolat

RÉTEGREND BELTÉRI ÉS KÜLTÉRI FELHASZNÁLÁS ESETÉN



ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS

   
SanovaVorspritzer   Cikkszám
Anyagszükséglet: kb. 5 kg/m2 (50%-os takarással) 153105 
 kb. 10 kg/m2 (100%-os takarással)
Kiadósság: kb. 8 m2/zsák (50%-os takarással)
 kb. 4 m2/zsák (100%-os takarással) 
Kiszerelés: 40 kg-os zsák, 35 zsák/raklap = 1400 kg 

SanovaVorspritzer | Sanova előfröcskölő 
Só- és szulfátálló cementelőfröcskölő az alapfelület előkészítéséhez, valamennyi Sanova rendszer kézi bedolgozására.

   
KlimaGlätte   Cikkszám
Anyagszükséglet: kb. 3 kg/m2 3 mm-es rétegvastagságnál  951708 
Kiadósság: kb. 6 m2/zsák 2-3 mm-es rétegvastagságnál 
Kiszerelés: 20 kg-os zsák, 60 zsák/raklap = 1200 kg

KlimaGlätte | Klíma glett 
Természetes meszes glettanyag belső térbe, betonra, mész, mész-cement és Sanova felújító vakolatokra, kézi és 
gépi bedolgozással, glettelt felület előállításához, egy vagy több rétegben.

SIMÍTÓRÉTEGEK

   
SanovaFeinputz   Cikkszám
Anyagszükséglet: kb. 5 kg/m2 4 mm-es vakolatvastagságnál  153116 
Kiadósság: kb. 8 m2/zsák 4 mm vakolatvastagságnál 
Kiszerelés: 40 kg-os zsák, 35 zsák/raklap = 1400 kg

SanovaFeinputz | Sanova finom vakolat 
Természetes fehérségű, felújító rendszereken alkalmazható víztaszító simító vakolat, kézi felhordásra, külső és belső 
felhasználásra, új épületeknél is.

ALAPVAKOLAT

   
Sanova EinlagenTrassputz   Cikkszám
Anyagszükséglet: kb. 10-11 kg/m2/cm  960116 
Kiadósság: kb. 1,2 m2/zsák 2 cm-es vakolatvastagságnál 
Kiszerelés: 25 kg-os zsák, 54 zsák/raklap = 1350 kg

Sanova EinlagenTrassputz | Sanova egyrétegű trassz vakolat 
Egyrétegű, szálerősítéses világos szürke színű trassz-mész vakolat kézi és gépi feldolgozásra, régi épületek felújítási 
munkáihoz külső és belső térbe. Könnyű vakolat 1 mm-es szemcsenagysággal.



   
SanovaColor 25 kg   Cikkszám
Anyagszükséglet: kb. 0,5 kg/m², beleértve az alapozást is  960191 
Kiadósság: kb. 50 m²/vödör 
Kiszerelés: 25 kg-os vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg

SanovaColor 5 kg Cikkszám
Anyagszükséglet: kb. 0,5 kg/m², beleértve az alapozást is  960192 
Kiadósság: kb. 10 m²/vödör 
Kiszerelés: 5 kg-os vödör, 48 vödör/raklap = 240 kg

SanovaColor
Feldolgozásra kész, jó páraáteresztő, ásványi kötőanyagú homlokzatfesték a homlokzatok védelmére, ásványi vako-
latokra és tapaszokra. Különösen ajánlott a műemlékvédelem területén és a külső- ill. belső felújítási munkálatoknál. 
Alapozás: Baumit SanovaPrimer alapozóval.
A Baumit Life 4-9-es végű színkódjaiban kapható.     

BEFEJEZŐ RÉTEG FESTÉSNÉL

   
SanovaPrimer   Cikkszám
Anyagszükséglet: kb. 0,20 kg/m²/réteg  960190 
Kiadósság: kb. 50 m²/kanna 
Kiszerelés: 10 kg-os kanna, 40 kanna/raklap = 400 kg  

SanovaPrimer
Feldolgozásra kész, nagy szilárdságú, környezetbarát, nedvszívás-kiegyenlítő alapozó a Baumit SanovaColor  
homlokzatfestékhez. Alkalmazható kül- és beltérben. Kifejezetten ajánlott a műemlékvédelem területén.

BEFEJEZŐ RÉTEG VAKOLAT ESETÉN

   
UniPrimer 25 kg   Cikkszám
Anyagszükséglet:    kb. 0,20–0,25 kg/m2 tapaszolt, kb. 0,4 kg/m2 vakolt felületen 255401 
Kiadósság: kb. 125 m2/vödör tapaszolt, kb. 63 m2/vödör vakolt felületen  
Kiszerelés: 25 kg-os vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg 

UniPrimer 5 kg Cikkszám
Anyagszükséglet:    kb. 0,20–0,25 kg/m2 tapaszolt, kb. 0,4 kg/m2 vakolt felületen 255402 
Kiadósság: kb. 25 m2/vödör tapaszolt, kb. 13 m2/vödör vakolt felületen  
Kiszerelés: 5 kg-os vödör, 48 vödör/raklap = 240 kg 

UniPrimer
Feldolgozásra kész általános alapozó, mely az alapfelületek egyenletes nedvszívását és megfelelő tapadását biztosítja. 
Alkalmazható valamennyi Baumit homlokzati vékonyvakolathoz.

   
SilikatTop, kapart 1,5 mm, fehér 0019, 0018 Cikkszám
Anyagszükséglet:    kb. 2,5 kg/m2 255331 
Kiadósság: kb. 10 m2/vödör  
Kiszerelés: 25 kg-os vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg 

SilikatTop, kapart 2 mm, fehér 0019, 0018 Cikkszám
Anyagszükséglet:    kb. 2,9 kg/m2 255332 
Kiadósság: kb. 8,6 m2/vödör  
Kiszerelés: 25 kg-os vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg 

SilikatTop, kapart 3 mm, fehér 0019, 0018 Cikkszám
Anyagszükséglet:    kb. 3,9 kg/m2 255333 
Kiadósság: kb. 6,4 m2/vödör  
Kiszerelés: 25 kg-os vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg 

SilikatTop, dörzsölt 2 mm, fehér 0019, 0018 Cikkszám
Anyagszükséglet:    kb. 2,6 kg/m2 255334 
Kiadósság: kb. 9,6 m2/vödör  
Kiszerelés: 25 kg-os vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg

SilikatTop, dörzsölt 3 mm, fehér 0019, 0018 Cikkszám
Anyagszükséglet:    kb. 3,6 kg/m2 255335 
Kiadósság: kb. 6,9 m2/vödör  
Kiszerelés: 25 kg-os vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg

SilikatTop
Ásványi (kálivízüveg) kötőanyagú, feldolgozásra kész homlokzati vékonyvakolat. Kiváló páraáteresztése és termé-
szetes összetevői miatt kifejezetten ajánlott a Star ásványi hőszigetelő rendszerre és a Sanova felújító vakolatokra.  
A Baumit Life színkártya 654 színében kapható.



Baumit Kft. 
2510 Dorog, Baumit út 1.
Tel.: +36 33 512 920, -930, -940
baumit@baumit.hu
www.baumit.hu

Baumit INFO

+36 33 512 920 / Műszaki tanácsadás

A jövő ötletei.
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Hogyan adhatunk régi 
értékeinknek új minőséget?

Baumit 
Sanova

Sanova egyrétegű 
trassz vakolat


