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MŐSZAKI ADATLAP 11.16-hun 
DEKORÁCIÓS VAKOLATOK 

 

DEKORAL 
vastagrétegő rusztikus vakolat 
 

1. Leírás, alkalmazás 

A DEKORAL  cement és hidratált mész kombinációján alapuló vastagréteg ő, többé-kevésbé rusztikus felület ő 
nemes vakolat beltéri falfelületek dekoratív védelm ére. A felület rusztikus megjelenése függ a felhordási technikától 
és a felvitt vakolat szerkezetének kialakításához használt eszköztıl. Jól megtapad bármilyen finoman érdes építıipari 
felületen: klasszikus finom mészcement vagy cement vakolatokon, simított betonfelületeken, de szálerısítéső cement 
és gipszkarton lemezeken, forgácslapokon, stb. is. 
 
Megfelel a SIST EN 998-1 harmonizált szabvány követelm ényeinek. Nagyfokú páraátereszt ı-képesség és a 
felületre való jó tapadás jellemzi. 
 
2. Kiszerelés, színárnyalatok 

20 kg-os papírzsákok – természetes fehér (1001-es árnyalat) 
 
Normál körülmények között (T = +20 °C, leveg ı rel. páratart. = 65%) a vakolatot a felhordást követıen egy héttel a 
homlokzatfelületeket lefesthetjük a JUB egyik elemi szálakkal töltött homlokzatfestékével (REVITALCOLOR AG, 
REVITALCOLOR SI vagy REVITALCOLOR SILIKON)  illetve a beltéri felületeket JUPOL GOLD-dal.  
 
3. Mőszaki adatok 

sőrőség – a felhordáshoz elkészített habarcskeverék 
(kg/dm3) 

~1,34 

száradási idı 
T = +20 °C, leveg ı rel. páratart. = 65% 
(óra) 

~6 (tapintásra száraz) 

µ koefficiens 
(-) 

<12 páraáteresztı-képesség 
EN 1015-19 
 
 

Sd érték 
(m) 

<0,12 
(d = 10,0 mm) I.osztály (magas páraáteresztı-képesség) 
 

vízfelvétel w24 
EN 1062-3 
(kg/m2h0,5)   

>0,5  
W2 osztály (EN 1015-18) 

nyomószilárdság 
EN 1015-11 
(MPa)  

>6,0 
CS IV 

tapadószilárdság 
EN 1015-12 
(MPa) 

>0,6     50 % A, 50 % B 
A… sérülés a felület/vakolat érintkezésénél 
B… sérülés a vakolatban 

tapadószilárdság – pihentetés után  EN 1015-21 
(MPa) 

1,0     80 % A, 20 % B 
A… sérülés a felület/vakolat érintkezésénél 
B… sérülés a vakolatban 

tőzreakció A1 

hıvezetı- képesség λ 
(tábl. érték) 
(W/mK) 

0,93 
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fı összetevık: cement, hidratált mész, kvarcos és kalcitos töltıanyagok, cellulóz tömörítı anyag 
 
4. A felület elkészítése 

A felület legyen enyhén érdes (ideális az 1,0 mm szemcsenagyságú hagyományos simított finom vakolat érdessége), 
szilárd (nyomószilárdság legalább 1,5 MPa – CS II az EN 998-1 szerint), száraz és tiszta, gyengén tapadó részektıl, 
portól, vízben könnyen oldódó sóktól, zsíros bevonatoktól és egyéb szennyezıdésektıl mentes. Az esetleges kisebb 
egyenetlenségek – kitüremkedések és bemélyedések – megnehezítik a felvitt vakolat simítását, ezért ennek 
megfelelıen a felület elıkészítésének szenteljünk minél nagyobb figyelmet. 
 
Az újonnan felhordott alapvakolatokat a dekorációs vakolat felhordását megelızıen vastagság cm-enként legalább 7-
10 napig szárítjuk, az új betonfelületekre pedig a betonozás után egy hónap elteltével visszük fel a dekorációs 
vakolatokat (a feltüntetett száradási idık normál körülményekre vonatkoznak: T = +20 °C, lev egı rel. páratart. = 65%). 
A régi szilárd vakolatokat tisztítsuk meg a festékektıl, szórt festékektıl és egyéb dekorációs felhordásoktól.  Tisztítás 
után a felületet alaposan portalanítsuk – a legjobb lemosással, amennyiben szükséges ezután megfelelıen javítsuk 
illetve egyenlítsük ki. A forró víz-vagy gızsugárral történı lemosást különösen javasoljuk, szálerısítéső cement lapok 
és minden betonfelület esetén, hiszen az újakról így tudjuk eltávolítani az olajmaradványokat, a régiektıl pedig a 
kormot, mohát, gombásodást, festékmaradványokat, stb.  
 
Az egyes felületekhez megfelelı alapozó bevonatokat az alábbi táblázat tartalmazza: 
 

  
felület 
 
 

 
alapozó bevonat 

 
anyagszükséglet (a felület nedvszívó-képességétıl és 
érdességétıl függıen) 

vízzel hígított fehér 
ACRYLCOLOR  
(ACRYLCOLOR : víz = 1 : 1) 
 
 

90 – 100 ml/m2 finom mészcement 
vakolatok 
 
 
 
 
 
 
 

vízzel hígított AKRIL 
EMULZIÓ 
(AKRIL EMULZIÓ : víz = 1 :1) 

90 – 100 g/m2 

sima, gyengén 
nedvszívó felületek 
(beton, szálerısítéső 
cement lapok és 
túlságosan nedvszívó 
felületek (gipszkarton 
lemezek, 
forgácslapok) 

VEZAKRIL ~300 ml/m2 

 
 
Festıecsettel vagy kımővesecsettel hordjuk fel, az ACRYLCOLOR-t és az AKRIL EMULZIÓT lehet hosszúszırő teddy-
hengerrel vagy textilhengerrel vagy szórással is. A vakolat felhordását normál körülmények között (T = +20 °C, leveg ı 
rel. páratart. = 65%) az alapozó bevonat felhordását követıen 12 óra elteltével kezdhetjük meg. 
 
5. A habarcskeverék elkészítése a felhordáshoz 

A habarcskeveréket betonkeverıben vagy ha kézi elektromos keverıt használunk az elkészítéshez, akkor egy 
megfelelı nagyságú mőanyag edényben készítjük el. A zsák tartalmát beleszórjuk a 4,7 – 5,3 l vízbe és jól 
összekeverjük úgy, hogy egy homogén, csomómentes keveréket kapjunk. Várunk 10 percet, amíg az anyag 
megduzzad, majd ismét jól átkeverjük. Amennyiben szükséges, még egy kis vizet adunk hozzá. 
 
Normál körülmények között (T = +20 °C, leveg ı rel. páratart. = 65%) az elkészített habarcskeverék 2 órán át 
felhasználható. 
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Ha az egyes falfelületekhez több mint egy zsák habarcskeverékre van szükség, a fehérség esetleges eltérése miatt 
keletkezı foltosodás elkerülése végett a habarcsot egy megfelelı nagyságú edényben egyenlítsük ki. Az edény 
térfogata lehetıleg legyen elegendı mérető az egyes falfelületekhez szükséges habarcs kiegyenlítéséhez, vagy 
legalábbis négy-öt zsák száraz habarcskeverékbıl készített habarcshoz (az edény méretének kiválasztásakor vegyük 
figyelembe az elkészített habarcskeverék nyitott idejét, és a felhordási idıt!). Amikor a kiegyenlítı edénybıl 
felhasználjuk az elkészített habarcs egyötödét (legfeljebb egynegyedét), azt helyettesítsük egy újabbal és alaposan 
keverjük össze a többivel. Az ugyanabból a gyártási sarzsból származó habarcs kiegyenlítése nem szükséges. 

 
A habarcskeverék bárminemő „javítása” (hígítás, stb.) felhordás közben tilos. 
 
6. A habarcskeverék felhordása 

A habarcskeveréket kézzel – rozsdamentes acél glettvassal – vagy géppel – szórással – visszük fel 3 – 10 mm 
vastagságban. Szórással történı felhordás esetén tartsuk be a gépi berendezés gyártójának utasításait. A felvitt réteg 
vastagságának – ami az egész felületen legyen minél egyenletesebb –   kiválasztása függ az elérni kívánt szerkezettıl: 
a vastagabb rétegek durvább, a vékonyabbak pedig kevésbé durva felületet eredményeznek A még friss felvitt réteget 
szivacsos festıhengerrel, festı spaklival, simítóval, szivaccsal ecsettel, rusztikus festıhengerrel, kézzel, stb. alakítjuk 
úgy, hogy minél egyenletesebb külsıt érjük el, amit a réteg a habarcskeverék magas tixotrópiája miatt mindvégig 
megıriz, amíg meg nem szilárdul.  
 
A munkát végezzük minél gyorsabban – a fal egyik szélétıl a másikig megszakítás nélkül. A több szintre kiterjedı 
falfelületekre minden szinten egyszerre vigyük fel a habarcskeveréket: a felhordást kezdjük a felsı szinten, az alsóbb 
szinteken pedig dolgozzunk „lépcsızetes eltolódással”.  A nagyobb falfelületeket megfelelı szélességő vájatokkal, 
habarcsszegélyekkel és egyéb díszítıelemekkel, keretekkel vagy hasonló módon osszuk fel kisebbekre, amivel 
elkerülhetjük a vakolat folyamatos felhordása során esetlegesen keletkezı problémákat, valamint az esetleg nem 
eléggé sima felület miatti nem túl esztétikus megjelenést. A külsı és belsı sarkok érintkezésénél segíthet a néhány cm-
es finoman simított sávok kivitelezése, amelyek kellemes dekoratív hatást kölcsönöznek a felületeknek. A díszítı jellegő 
simított sávokat, vájatokat, habarcsszegélyeket, kereteket, stb. általában a dekoratív vakolat felhordása elıtt alakítjuk 
ki. Megfelelı falfestékekkel védjük, miközben ügyelünk arra, hogy a bevonatokat véletlenül ne hordjuk fel a széleken 
túl, a dekorációs vakolat felhordására elıkészített felületekre. 
 
A vakolat felhordása csak megfelelı mikroklimatikus feltételek mellett végezhetı: a levegı és a falfelület hımérséklete 
ne legyen +5 °C-nál alacsonyabb és ne legyen + 30 ° C-nál magasabb, a levegı relatív páratartalma pedig ne legyen 
80%-nál magasabb. 
 
Becsült illetve átlagos anyagszükséglet: 
DEKORAL                            2,5 – 10,0 kg/m2 
 
7. Eszközök tisztítása, hulladékkezelés 

A szerszámokat a használatot követıen azonnal mossuk le alaposan vízzel. 
 
A fel nem használt száraz habarcskeveréket jól lezárt csomagolásban ırizzük meg az esetleges javítások céljára.  
 
A felhordásra elıkészített habarcskeverék megszilárdult maradékát építési hulladék (a hulladék klasszifikációs száma: 
17 09 04) vagy kommunális hulladék (klasszifikációs száma: 08 01 12) lerakóhelyen helyezzük el. 
 
Az száraz habarcskeverék használhatatlan maradékát keverjük össze vízzel és szilárd állapotban építési hulladék (a 
hulladék klasszifikációs száma: 17 09 04) vagy kommunális hulladék (klasszifikációs száma: 08 01 12) lerakóhelyen 
helyezzük el. 
 
A megtisztított csomagolás újrahasznosítható. 
 
8. Munkavédelem 

Az építési ill. homlokzati és festı-mázoló munkálatok általános munkavédelmi utasításai és elıírásai mellett vegyük 
figyelembe, hogy a termék cementet és hidratált meszet tartalmaz, ezért Xi IRRITATÍV megjelöléső veszélyes 
készítménynek minısül. Krómtartalma (Cr 6+) 2ppm-nél alacsonyabb. 
 
A légzıszervek védelme: erıs porzás esetén védımaszk használata. Kéz és testfelület védelme: munkaruha, a kézzel 
való tartós érintkezés esetén kézvédı krém és védıkesztyő használatát javasoljuk. Szem védelme: védıszemüveg 
vagy arcvédı használata szóráskor. 
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ELSİSEGÉLY: 
Bırrel való érintkezés: távolítsuk el a szennyezett ruházatot, a szennyezett bırfelületet mossuk le szappanos vízzel. 
Szembe jutás: a szemhéjszéleket széthúzva bı vízzel öblítsük ki a szemet (10-15 percig), ha szükséges forduljuk 
orvoshoz. Lenyelés: többször itassuk meg a sérültet egy kevés vízzel, azonnal forduljunk orvoshoz. 
 

  
figyelmeztetı jelzések 
a csomagoláson 

     
         Xi 
  
 
 
 
 
   
IRRITATÍV! 
 
A TERMÉK CEMENTET ÉS OLTOTT MESZET TARTALMAZ! 

 
a biztonságos 
 munkavégzéshez 
szükséges 
speciális 
intézkedések, 
figyelmeztetések 
és tájékoztatók 

R36/38 Szem- és bırizgató hatású. 
R41 Súlyos szemkárosodást okozhat. 
 
S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet. 
S24/25 Kerülni kell a bırrel való érintkezést és a szembe jutást. 
S26 Ha szembe jut, bı vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni. 
S28 Ha az anyag a bırre kerül, ...-val/vel bıven azonnal le kell mosni (az anyagot a 
gyártó határozza meg). 
S37/39 Megfelelı védıkesztyőt és szem-/arcvédıt kell viselni. 
S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és 
a címkét az orvosnak meg kell mutatni.  

9. A megmunkált felületek karbantartása és felújítá sa 

A megmunkált felületek különösebb karbantartást nem igényelnek. A nem rátapadt port és egyéb nem tapadó 
szennyezıdéseket leseperhetjük, leporszívózhatjuk vagy lemoshatjuk vízzel. A rátapadt port és a makacsabb foltokat 
pedig általában használt univerzális háztartási tisztítószeroldatba mártott puha kefével történı enyhe dörzsöléssel 
távolítjuk el, utána pedig tiszta vízzel lemossuk a felületet. 
 
Azokon a felületeken, ahol a szennyezıdéseket vagy a foltokat a fent leírt módon nem tudjuk eltávolítani, alkalmazzunk 
felújító festést, amely JUPOL GOLD festék felhordását jelenti két rétegben. 
 
10. Tárolás, szállítási feltételek és eltarthatóság  

Szállítás közben óvjuk a terméket a nedvességtıl. Tárolás száraz, jól szellızı helyen, gyermekek elıl elzárva tartandó! 
 
Eredeti, zárt és sértetlen csomagolásban történı tárolás esetén a felhasználhatóság: legalább 6 hónap. 
 
11. Minıségellen ırzés 

A termék minıségi jellemzıit a belsı termelési specifikáció és a szlovén, európai és egyéb szabványok határozzák 
meg. A meghatározott illetve elıírt minıségi szintnek való megfelelést a JUB által már évekkel korábban bevezetett 
átfogó minıségbiztosítási és minıségellenırzési rendszer, az ISO 9001 biztosítja, mely alapján saját 
laboratóriumainkban folyamatosan, a Ljubljanai Építésügyi Hivatalban és egyéb hazai és külföldi, független szakmai 
intézményekben pedig idıszakonként történik a minıségellenırzés. A termék elıállítása során szigorúan betartjuk a 
szlovén és az európai környezetvédelmi, valamint a munkaegészségügyi és munkavédelmi standardokat, amit az ISO 
14001 és az OHSAS 18001 tanúsítványokkal igazolunk. 
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JUB d.o.o. 
Dol pri Ljubljani 28 
SI-1262 Dol pri Ljubljani 
Slovenija 
08 
EN 998-1 
Záróvakolat beltérre (CR, CS III) 
Tőzreakció A1 
Tapadószilárdság 0,6 MPa      

50 % A, 50 % B 
Vízfelvétel W2 
Páraáteresztési koefficiens µ <12 
Hıvezetı képesség λ10, száraz 0,83 W/mK, P = 50 % 

0,93 W/mK, P = 90 % 
(tábl.érték EN 1745) 

Fagyással/felengedéssel szembeni ellenállás NPD 
 
NPD: No Performance Determined (a feltüntetett tulajdonság nincs meghatározva) 
 
12. Egyéb információk   

A prospektusban feltüntetett mőszaki útmutatót tapasztalataink alapján állítottuk össze azzal a céllal, hogy a termék 
felhasználásával optimális eredményt érjünk el. A rossz termékválasztásból, helytelen felhasználásból vagy rossz 
minıségő munkavégzésbıl származó károkért nem vállalunk felelısséget. 
 
Ez a mőszaki adatlap kiegészíti és felváltja az összes korábbi kiadást, az esetleges késıbbi változtatások és 
kiegészítések jogát fenntartjuk. 
 
A kiadás jele és dátuma: TRC-198/10-gru-tor , 04.02.2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
JUB Kft.    
 
Sági u. 218 
9500 Celldömölk 
Madžarska 
T: +36 95 525 720  
F: +36 95 525 719 
E: jub@]jub.hu 
www.jub.eu 

 


