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Mőszaki Lap  
 

Baumit Sanova Trasszit Vakolat 
(Baumit Sanova TrassitPutz)  

 
 

A termék: 
 

Elıkevert, hidraulikusan kötı száraz készhabarcs külsı és belsı térbe. 
Felhordható kézzel és géppel. 
 

Összetétel: 
 

Baumit Trasszit Plusz, trassz, homok, adalékszerek. 
 

Tulajdonságok: 
 

Vízfelvételt gátló, jó páraáteresztéső, ásványi mész-trassz vakolat. 
 

Felhasználás: 
 

Kézzel felhordható alapvakolat külsı és belsı felhasználásra, speciálisan 
mőemlékek megóvásához, csempézhetı. Lábazaton és csapóvíznek kitett 
felületeken nem alkalmazható. 
 

Mőszaki adatok: 
 

Maximális szemnagyság: 
Nyomószilárdság (28 napos): 
Húzó-, hajlítószilárdság (28 napos): 
Hıvezetési tényezı (λ): 
Páradiffúziós ellenállási szám (µ): 
Szárazhabarcs sőrőség: 
Keverıvíz szükséglet: 
Légpórusok a friss habarcsban: 
Porozitás: 
Minimális vakolatvastagság: 
 
Maximális vakolatvastagság: 
Anyagszükséglet: 

2 mm 
nagyobb, mint 2,5 N/mm2

 

nagyobb, mint 1,0 N/mm2 

0,8 W/mK 
kb. 15 
1600 kg/m3 
3 l / zsák 
gyakorlati érték: kb. 30 % 
gyakorlati érték: ≥ 55 % 
20 mm kívül 
10 mm belül 
25 mm egy munkamenetben 
15 kg/m2/cm 
 

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: 
 

EN 998-2:2003 szerint  

Kiszerelés:  25 kg-os zsákban, 50 zsák/raklap = 1250 kg, ömlesztve silóban. 

 
Alapfelület: 
 

Az alapfelület legyen száraz, por-, fagy-, kivirágzásmentes, teherbíró és laza 
részektıl mentes. Nem lehet víztaszító.  
 
Minden esetben elıfröcskölést kell alkalmazni. Az aljzattól és az idıjárástól 
függıen elınedvesítés javasolt. 
 

Keverés: A Baumit Sanova Trasszit Vakolatot nem szabad más termékkel összekeverni. 
Szabadeséső vagy kényszerkeverıben keverhetı. Szabadeséső vagy 
kényszerkeverıben történı keverés esetén elıször a keverıvizet kell betölteni 
(kb. 3 l/zsák), majd hozzá kell adni a szárazhabarcsot (keverési idı min. 3 
perc). Folyamatos keverıvel történı keverésnél a vízadagolás automatikusan 
történik, a felhordáshoz meghatározott konzisztenciának megfelelıen. 
 

Felhordás: A készre kevert Baumit Sanova Trasszit Vakolatot a szokásos vakolási 
technikákkal 2 órán belül fel kell dolgozni. 
 



 

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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Ha a rétegvastagság meghaladja a 25 mm-t, a vakolatot több rétegben kell 
felhordani. Vakológéppel történı felhordás esetén megfelelı adaptert kell 
alkalmazni (pl. Rotomix). 
 

Általános 
tudnivalók:  

A felület, az anyag és a levegı hımérséklete +5 ˚C felett legyen a felhordás és 
kötés ideje alatt. Más terméket nem szabad hozzáadni. 
 
Főtıkészülék, különösen gáz főtıkészülék alkalmazása esetén ügyelni kell a 
jó szellızésre (karbonátosodás). A vakolat közvetlen főtése nem megengedett. 
A friss vakolat felületét legalább 2 napig nedvesen kell tartani. 
Minden további vakolatréteg felhordása elıtt vakolatcentiméterenként legalább 
10 nap várakozási idıt kell betartani. 
 
A gépészeti hornyokat, nagyobb falazatfugákat, lyukakat stb. megfelelı mész-
cement habarccsal (pl. Baumit Sanova Vakolat N/Lábazati Vakolat) külön 
munkamenetben töltsük ki. 
 
Más falazóanyag vagy mennyezet be- és hozzáépítése esetén a 
kımőveskanállal bevágást kell készíteni az aljzatig. 
 
A csempézend ı felületeket nem szabad dörzsölni. 
 
Ha terepszint alatt készítünk Baumit Sanova Trasszit Vakolatot, ezen a 
területen megfelelı szigeteléssel kell védeni a vakolatot a nedvesség ellen. 
A szerszámokat használat után vízzel azonnal meg kell tisztítani. 
 
Befejezı réteg küls ı vakolaton: 
 
Durván lehúzott Baumit Sanova Trasszit Vakolaton: 
Baumit Nemes Vakolat és szükség esetén Baumit Univerzális Alapozó 
 
Dörzsölt Baumit Sanova Trasszit Vakolaton: 
Baumit Szilikát Vakolat és Baumit Univerzális Alapozó 
Baumit Szilikon Vakolat és Baumit Univerzális Alapozó 
Baumit Nanopor Vakolat és Baumit Univerzális Alapozó 
Baumit Nemes Vakolat Extra és Baumit Univerzális Alapozó 
 
Baumit Szilikát/Szilikon/ Nanopor Festék (szükség esetén Baumit Univerzális 
Alapozó) 
 
Befejezı réteg bels ı vakolaton: 
Baumit Sanova Vakolat Finom 
Baumit Finom Vakolat 
Baumit Uni Vakolat Fehér 
Baumit Meszes Glett 
 
A felújító rendszerek hatékonyságának id ıtartama lényegesen függ az 
alapfelület nedvességutánpótlásától és a sótelített ségtıl, ezért a 
felújítással egyidej őleg célszer ő utólagos talajnedvesség elleni 
szigetelést készíteni. 
 
A silófelállításhoz szükséges csatlakozások (silóink és silóállító jármőveink 
méret- és súlyadatai) a silók mőszaki ismertetıiben találhatók: 
 
Áram:  380 V, 25 A (lomha biztosíték a keverı miatt) 
Víznyomás:  min. 3 bar, 3/4” csatlakozás 
Megközelítés:  nehéz gépjármővel állandóan szabadon megközelíthetı legyen 
Helyigény:  min. 3 m x 3 m, teherbíró felület 

 


