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BINDER® VA 
VAKOLAT ALAPOZÓ 

 
 

TERMÉK LEÍRÁSA   
 
A BINDER® VA homlokzati vakolat alapozására kifejlesztett, ásványi töltőanyagokat tartalma-

zó, akrilát-sztirol bázisú diszperziós kötőanyag. Vízbázisú színező pasztákkal színezhető. 
 
 

KISZERELÉS   
 

- 150 kg-os műanyag hordó 
 

A végtermék és a gyártási folyamat idejére történő konzerválás a Vevő feladata. A termék, 
bontatlan csomagolásnak megfelelő edénykonzerváló szert tartalmaz. 

 
 

ALKALMAZÁSI TERÜLET   
 
A BINDER® VA homlokzati vakolatok felhordása előtt, alapozóként használható. Erősíti a falat, 

és javítja a homlokzati vakolat tapadását. A homlokzati vakolat színére színezve javítja a 
homlokzati vakolatok felhordásából származó hibákat. 

 
 

JELLEMZŐ TULAJDONSÁGOK   
 
Az alapozott felületen, a víz elpárolgása után kiváló tapadású, érdes felületű  film képződik, 

mely kiváló alapot biztosít a vakolatok felviteléhez. 
 
 

TÁROLÁS, SZAVATOSSÁG   
 
Tárolás: +5 oC és +35 oC közötti hőmérsékleten, zárt edényzetben tárolható. Fagyveszélyes. 
Garanciális idő: az előírásnak megfelelő tárolás esetén 12 hónap. 
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MŰSZAKI JELLEMZŐK   
 

Műszaki adatok  
Külső megjelenés fehér, csomómentes sűrűn folyó szuszpenzió 
Szárazanyag tartalom 56-61 % 
pH 8,25 – 9,50 
Viszkozitás (Brookfield 20 oC 6/10) 16000-20000 mPas 
Elegyíthetőség vízzel korlátlanul 

 
Amennyiben további felvilágosításra, műszaki információkra van szüksége, keresse 

szakembereinket a fenti elérhetőségeken. 
 
 

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK   
 
A BINDER® VA előírás szerinti felhasználása és az alapvető higiéniai szabályok betartása mel-

lett egészségkárosító hatása nincs. A hatályos vonatkozó rendelet szerint veszélyesként nem beso-
rolt termék. 

 
További részletes információk a Biztonsági adatlapon olvashatók. 
 
A közölt információk legjobb tudásunkon, szakmai tapasztalatainkon alapulnak. Tekintettel arra, hogy a helyi körülményekre, a termékün-

kön kívül alkalmazott egyéb anyagokra ráhatásunk nincs, illetve ezek a körülmények és anyagok rendkívül változatosak lehetnek, előzetes próbák 
elvégzésével, feltétlenül ellenőrizze az alkalmazhatóságot a helyi viszonyok közt, győződjék meg a termék megfelelőségéről az alkalmazni kívánt 
technológiához, eljáráshoz. Az ismertető tartalmára vonatkozóan jogi felelősségvállalásra irányuló igényt elfogadni nem tudunk (ezalól kivételt 
képez a gyártó súlyos hanyagságára visszavezethető hiba). Jelen ismertető hatálytalanít minden korábban kiadott változatot. 
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