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Mőszaki Lap  
 

Baumit Sanova Vakolat W  
(Baumit SanovaPutz W)  

 
 

A termék: 
 

Csökkentett kapilláris vízfelvevı képességő, gyárilag elırekevert, kész 
szárazhabarcs, kézi és gépi felhordásra, Sanova habarcs a WTA 
(Épületkarbantartási és Mőemlékvédelmi Tudományos Mőszaki 
Munkacsoport) szerint. 
 

Összetétel: 
 

Mészhidrát, cement, homok, duzzasztott perlit, adalékszerek. 
 

Felhasználás: 
 

Nagy nedvességő és sókkal terhelt ásványi alapfelületekre, különösen száraz 
falak, homlokzatok és lábazati felületek kialakításának céljára (durva vagy 
dörzsölt vakolatként), kívül és belül, a mőemlékvédelem területén is.  
A Baumit Sanova Vakolat W része a Baumit Sanova Rendszer WTA-nak. 
Min. vakolatvastagság:  Sanova Elıfröcskölıre 20 mm 
   Sanova Puffer Vakolatra 15 mm 
 

Mőszaki adatok: 
 

Jelölés: 
Maximális szemnagyság: 
Nyomószilárdság (28 napos): 
Húzó-, hajlítószilárdság (28 napos): 
Hıvezetési tényezı (λ): 
Páradiffúziós ellenállási szám (µ): 
Szárazhabarcs sőrőség: 
Keverıvíz szükséglet: 
Anyagszükséglet: 
Maximális vastagság: 
Minimális vastagság: 

R - CS II 
2 mm 
nagyobb, mint 2,5 N/mm2

 

nagyobb, mint 1,5 N/mm2
 

0,4 W/mK 
kb. 12 
kb. 1150 kg/m3 
kb. 12 liter / zsák 
kb. 14 kg/m2/cm 
40 mm  
Sanova Elıfröcskölıre: 20 mm 
Puffer Vakolatra: 15 mm 
 

Veszélyességi 
besorolás: 
 

Az 1907/2006 számú (2006. XII.18.) EU Parlamenti és Európa Tanácsi 
határozat szerint (II. sz. melléklet, 31. pontja) szerint a részletes veszélyességi 
besorolást a termék biztonsági adatlapja tartalmazza. A biztonsági adatlap 
letölthetı a www.baumit.hu honlapról, vagy a gyártótól igényelhetı. 
 

Tárolás: 
 

Száraz helyen, raklapon fóliázva 6 hónapig tárolható. 
 

Minıségi 
garancia: 
 

D/09/R/24 sz. típusvizsgálat (MSZ EN 998-1:2003 szerint) 
 

Kiszerelés:  40 kg-os zsákokban, 35 zsák/raklap = 1400 kg (zsugorfóliázva) 

Alapfelület: 
 

Az alap legyen jó teherbíró- képességő, fagy-, por-, sókivirágzás- és laza 
részektıl mentes, nem lehet víztaszító. 
 
Az alap el ıkészítése: 
Az alapfelület sótartalmától függıen különleges elıkezelés szükséges. Mohás, 
algás, kizöldült felületeket arra alkalmas szerrel meg kell tisztítani. A 
károsodott falazati fugákat mélyen ki kell kaparni és le kell zárni (pl. Baumit 
Sanova Vakolat W-vel). A Baumit Sanova Vakolat W felhordása elıtt az 
alapfelületet Baumit Sanova Elıfröcskölıvel kell ellátni (50 %-os fedéssel), 
majd arra Baumit Puffer Vakolatot kell felhordani (Baumit Sanova Rendszer 
WTA szerint). A Baumit Sanova Vakolat W vastagsága a Baumit Sanova 
Puffer Vakolaton legalább 15 mm. A Baumit Sanova Vakolat W-t 
alkalmazhatjuk közvetlenül a Baumit Sanova Elıfröcskölıre is egy rétegben 
(kisebb mértékő sókivirágzásnál), vagy több rétegben.  
 



 

A szóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai elıírásaink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevıknek és 
a felhasználóknak adunk segítségül, nem köteleznek bennünket, nem alapoznak meg szerzıdéses jogviszonyt és adásvételi 
szerzıdésbıl adódó mellék-kötelezettséget. Nem mentesítik a vevıt termékeink tervezett felhasználási célra való 
alkalmasságának saját felelısségre történı ellenırzése alól. 
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A Baumit Sanova Vakolat W legnagyobb vakolatvastagsága 40 mm. 
Egyrétegő Baumit Sanova Vakolat W vastagsága legalább 20 mm. Több 
rétegben történı felhasználásnál az elsı Baumit Sanova Vakolat W 
vastagsága legalább 10 mm legyen, és a következı réteg felhordása elıtt 
legalább 7 nap várakozási idıt kell tartani. 
 

Keverés: 
 

A Baumit Sanova Vakolat W habarcsot az építkezéseknél általában 
használatos keverıkben kell megkeverni (a keverési idı szabadeséső 
keverıben 5–8 perc, kényszerkeverıben 3–5 perc). A vakolósávokat Baumit 
Sanova Vakolat W-bıl készítsük. A Baumit Sanova Vakolat W-t megfelelı 
felszereléssel ellátott (utókeverı) vakológéppel (pl. Rotoquirl D8-1,5 köpeny) 
hernyóformában fel lehet hordani. Ha a Baumit Sanova Vakolat W-t Baumit 
Sanova Puffer Vakolatra hordjuk fel, úgy ajánlatos elıször egy vékony Baumit 
Sanova Vakolat W réteget acélsimítóval felhúzni. Erre azután a szokásos 
módon vakolókanállal vakolhatunk. A Baumit Sanova Vakolat W legnagyobb 
vakolatvastagsága 40 mm. Az egyes vakolatrétegek felületét közvetlenül a 
meghúzás után fel kell érdesíteni, kivéve a legfelsı felületet, ha azt dörzsölt 
vagy kapart felülettel készül. 
 

Általános 
tudnivalók: 

A felület, az anyag és a levegı hımérséklete +5 ˚C felett legyen a felhordás és 
kötés ideje alatt. A friss vakolatfelületeket a gyors kiszáradástól meg kell 
védeni (pl. legalább 2 napig nedvesen kell tartani).  
Minden további  réteg felhordása elıtt 10 nap/vakolatcentiméter várakozási 
idıt kell betartani. 
 
Befejezı réteg: 
Durván lehúzott Baumit Sanova Vakolat W felületre: 
Baumit Nemes Vakolat (Baumit Univerzális Alapozóval) 
Baumit Sanova Vakolat Finom simítás után 
Baumit Szilikát Festék (Baumit Univerzális Alapozóval) 
 
Dörzsölt Baumit Sanova Vakolat W felületre: 
Baumit Nanopor Vakolat (Baumit Univerzális Alapozóval) 
Baumit Szilikon Vakolat (Baumit Univerzális Alapozóval) 
Baumit Szilikát Vakolat (Baumit Univerzális Alapozóval) 
Baumit Szilikát Festék  
Baumit Nanopor Festék 
 
Kapart Baumit Sanova Vakolat W felületre: 
Baumit Szilikát Festék  
Baumit Szilikon Festék 
Baumit Nanopor Festék 
 
 
A felújító rendszerek hatékonyságának id ıtartama lényegesen függ az 
alapfelület nedvesség utánpótlásától és a sótelítet tségt ıl, ezért a 
felújítással egyidej őleg célszer ő utólagos talajnedvesség elleni 
szigetelést készíteni.  

 


