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MŐSZAKI ADATLAP 14.03-hun 
FELÚJÍTÓ ÉS JAVÍTÓ VAKOLATOK, BETONJAVÍTÓ HABARCSOK 

 
JUBOSAN JAVÍTÓ VAKOLAT 
 

1. Leírás, alkalmazás 

A JUBOSAN JAVÍTÓ VAKOLAT  hidraulikus kötıanyagokon alapuló száraz, iparilag elıállított habarcskeverék nedves 
falakra az eltávolított régi, sérült és salétromos vakolatok helyett. Tulajdonságai tekintetében megfelel a Merkblatt 2-9-
04 WTA (Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e.V.) 
követelményeinek. 
 
Az erısen porózus (a vakolat pórusainak alakja és mérete teljesen lehetetlenné teszi a kapilláris jelenségeket), 
páraáteresztı és víztaszító JUBOSAN JAVÍTÓ VAKOLAT lehetıvé teszi a pórusokban a nagyobb mennyiségő sók 
felhalmozódását. Amíg a pórusok nem telítıdnek meg a sóval, a falnedvesség mértékétıl függetlenül a falfelület száraz 
marad, ezért gond nélkül felvihetünk rá bármilyen dekorációs vakolatot vagy le is festhetjük. A rendszer lehetıvé teszi a 
nedves falak felületeinek viszonylag tartós és hatékony javítását minden olyan esetben, amikor a pórusok térfogatának 
kevesebb, mint a felét tölti ki a víz. 
 
2. Kiszerelés 

12 kg-os papírzsákok 
 
3. Mőszaki adatok  

levegıpórusok mennyisége a habarcsban (vol. %) 
 

>25 

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

~6 (tapintásra száraz) 
~24 (csapadékvíz okozta károsodással szemben 
ellenálló) 

 a megszilárdult habarcs térfogatsúlya 
(kg/dm3) 

~0,9 

a megszilárdult habarcs porozitása (vol. %) 
 

>40 

só-kiválással szembeni ellenállás 
 
 

ellenálló 

µ koefficiens 
(-) 
 

<15 páraáteresztı-képesség 
EN 1015-19 
 
 Sd érték 

(m) 
 

<0,08 
(d = 50 mm átlagos vastagság esetén) 
I.osztály (magas páraáteresztı-képesség) 

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

<0,30 
W2 osztály (EN 1015-18) 

nyomószilárdság 
EN 1015-11 
(MPa) 

>2,5 
CS II 

hajlítószilárdság 
(MPa) 

>1,4 

nyomó és hajlítószilárdság közötti arány 
(-) 

<3 
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tapadószilárdság 
EN 1015-12 
(MPa) 

0,3     60 % B, 40 % C 
B …vakolat sérülése 
C … tesztfelület sérülése 

tőzreakció A1 

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

0,93 

 
 
fı összetevık: cement, hidratált mész, polimer kötıanyag, kalcitos homokok, cellulóz tömörítı anyag 
 
4. A felület elkészítése 

A felület a JUBOSAN GÚZOLÓANYAG, amit egy nappal a javító vakolat felhordása elıtt jól benedvesítünk vízzel, forró 
és szeles idıben pedig a nedvesítést a vakolás megkezdése elıtt egy-két órával szükség szerint megismételjük. 
 
5. A habarcskeverék el ıkészítése a felhordáshoz 

A habarcskeveréket betonkeverıben készítjük el úgy, hogy a zsák (12 kg) tartalmát beleszórjuk körülbelül 5 l vízbe. 3 
perces keverés után ellenırizzük a keverék konzisztenciáját és amennyiben szükséges, további keverés mellett 
hozzáadunk még max. 1 l vizet. A megfelelı konzisztenciát akkor érjük el, ha a 45 °-ben tarto tt kımőveskanálról már 
éppen nem csúszik le a habarcs. Az optimális együttes keverési idı 5 perc, de semmiképp se tartson tovább 7 percnél. 
 
Normál körülmények között (T = +20 °C, leveg ı rel. páratart. = 65 %) az elkészített habarcskeverék körülbelül 1,5 óráig 
használható.  
 
6. A habarcskeverék felhordása 

A habarcsot kımőveskanállal hordjuk fel, általában 2.-5 cm-es vastagságban, egy rétegben maximum 3 cm-es 
vastagságban. A felvitt réteg vastagságát távtartó falécekkel tesszük egyenessé. A távtartó falécek közé került vakolatot 
egy fa vagy alumínium léccel levágjuk és nem simítjuk. Ezután eltávolítjuk a távtartó léceket és a keletkezett vájatokat 
még a környezı vakolat megszilárdulása elıtt kitöltjük. A vastagabb felhordásokat két vagy három rétegben végezzük, 
amennyiben lehetséges „nedveset a nedvesre” technikával: a felsı réteget akkor visszük fel, amikor az alsó már 
valamennyire „leülepedett”, normál körülmények között (T = +20 °C, leveg ı rel. páratart. = 65%) ez néhány óra 
elteltével következik be. Túlságosan meleg és szeles idıjárás esetén a javító vakolatot a felhordást követıen 2-3 napig 
nedvesítsük.  
 
A vakolt felületet egy vagy két nap múlva körülbelül 0,5 cm vastagságban felvitt javító vakolat réteggel kiegyenlíthetjük 
úgy, hogy ezt a réteget mőanyag vagy fa simítóval elsimítjuk, mint a hagyományos finom mész- vagy mészcement 
vakolatot. A simítást csak akkor végezzük, ha az újonnan felvitt vakolat elkezd kötni, simítás közben pedig megfelelıen 
nedvesítsünk.  
 
A javító vakolat felületét a kiegyenlítı réteg felhordása elıtt jól nedvesítsük be. A feltüntetett kiegyenlítést nem kell 
elvégezni, ha a javító vakolatot a JUB FINOM VAKOLAT 0.6-tal vagy FINOM VAKOLAT 1.0-val fogjuk befejezni.  
 
FIGYELEM! 
A javító vakolat legkisebb, még funkcionális vastagsága 3 cm! A javítóvakolatot a homlokzatfelületen a talajjal való 
érintkezésnél ékszerően zárjuk le!  
 
Normál körülmények között (T = +20 °C, leveg ı rel. páratart. = 65%) a finom vakolat vagy egyéb záróvakolat felhordása 
illetve a festés elıtt a javító vakolatot vastagság cm-enként legalább 7-10 napig szárítsuk, kedvezıtlen körülmények 
között (esıs napok, alacsony hımérséklet, stb.) és 5 cm-nél nagyobb vastagságban történı felhordás esetén pedig a 
száradási idıt megfelelı mértékben hosszabbítsuk meg! 
 
A habarcskeverék felhordása csak megfelelı idıjárási körülmények között, illetve kedvezı mikroklimatikus feltételek 
mellett végezhetı: a levegı és a falfelület hımérséklete ne legyen +5 ºC-nál alacsonyabb vagy +30 ºC-nál magasabb, 
a levegı relatív páratartalma pedig ne legyen 80%-nál magasabb. A homlokzatfelületeket a napsugárzással, széllel és a 
csapadékkal szemben takarással védjük, de a védelem ellenére esı, köd vagy erıs szél (>30 km/h) esetén nem 
dolgozunk. 
 
A frissen megmunkált felületek csapadékvíz okozta károsodásokkal (réteg kimosódása) szembeni ellenállása normál 
körülmények között (T = +20 °C, leveg ı rel. páratart. = 65%) legkésıbb 24 óra elteltével alakul ki. 
 



 

 
 
 

3 

 
Becsült illetve átlagos anyagszükséglet (3 cm vastag felhordáshoz): 
JUBOSAN JAVÍTÓ VAKOLAT                              ~20 kg/m2 
 
7. Eszközök tisztítása, hulladékkezelés 

A szerszámokat a használatot követıen azonnal mossuk le alaposan vízzel. 
 
A fel nem használt száraz keveréket jól lezárt csomagolásban ırizzük meg az esetleges javítások céljára. A 
használhatatlan anyagmaradványokat keverjük össze vízzel és szilárd állapotban építési hulladék (hulladék 
klasszifikációs száma: 17 09 04) vagy kommunális hulladék (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. 
 
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 HIDRATÁLT 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, bı vízzel azonnal le kell mosni. 
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. Tárolás, szállítási feltételek és eltarthatóság 

Szállítás közben óvjuk a terméket a nedvességtıl. Tárolás száraz, jól szellızı helyen! 
 
Eredeti, zárt és sértetlen csomagolásban történı tárolás esetén a felhasználhatóság: legalább 6 hónap. 
 
10. 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 
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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. 
 
 
 

 
 
JUB d.o.o. 
Dol pri Ljubljani 28 
SI-1262 Dol pri Ljubljani 
Slovenija 
09 
EN 998-1 
Habarcskeverék javító vakolathoz (R, CS II) 
Tőzreakció A1 
Tapadószilárdság 0,3 MPa     

60 % B, 40 % C 
Vízfelvétel W2 
Páraáteresztési koefficiens µ <15 
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) 
 
 
11. 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-202/10-gru-tor , 2010.02.04. 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
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 


