
  

Természetes, gyorskötésű VICAT Prompt cement,

Származási hely: Franciaország  -  Grenoble

mint római cement:



  

A római cement Európában a XIX. században 

Mit takar a római cement elnevezés?

Római: A Római Birodalom idején a rómaiak által alkalmazott
rendkívül erős, víz alatt is kötő cement, mész és pouzzolene 
(vulkanikus kőzet), víz és homok keveréke.

Természetes: a vulkanikus eredetű,” puzzolanes” használata
gazdag aktív szilíciumban, alumíniumban és vasban,
melyeknek köszönhetően víz alatt is megköt. 

A XIX. században gyártott, római cement tulajdonságaival bíró
cementek kémiai tulajdonságai rendkívül eltérőek. 
Ez magyarázható a bányászott kőzetek eltérő összetételével és 
azok helyszínével. A vele leginkább megegyező tulajdonságú
cement a még ma is Grenoble-ban bányászott Vicat természetes 
Prompt cement.

           



  

A római cement Európában a XIX. században 

A természetes Prompt cement, mint római cement

Az általunk forgalmazott Prompt cement természetes, mint a római
 cement.

A  «Prompt» jelzőt elsősorban Európa déli részein, míg a «római»
jelzőt északon és keleten alkalmazták.



  

A természetes Vicat Prompt cement  előnyei

1.  A  habarcsba keverve - általában az adagolt mész arányától
     kisebb mennyiségben – biztosítja annak gyors megszilárdulását,
     kisebb mértékű zsugorodását úgy, hogy nem gátolja a fal
     természetes légzését és biztosítja a megfelelő rugalmasságot a
     kis mértékű falmozgások ellensúlyozására.

2.  Dekoráció, restauráció – A homlokzat javítási munkálatai a 
    Prompt cement erőssége. Köszönhető mindez okkersárgás 
    színének, a kővel szembeni könnyű megmunkálhatóságának,
    és tartósságának.
    Lehetőségek: - kőfalak készítése,
                           - kőfalak megerősítése,
                           - régi falak vakolása,
                           - modern építészeti vakolások,
                           - fugák,
                           - díszítőelemek,
                           - öntött formák, 
                           - kőből faragott díszítőelemek javítása

    



  

Természetes Prompt cement előnyei

3. Édesvíz és tengervíz – A természetes Prompt cement erőssége:
    Gyors kötési ideje, vízzárósága, agresszív (pH-s 4) vízzel 
    szembeni ellenálló képessége .
    Lehetőségek: - vízzáró kőművesmunkák
                           - vízzáró rétegek, felületek készítése,
                           - víz alatti javítási munkálatok,
                           - víz környezetében végzett munkák
                           - víz környezetében végzett javítási munkák,
                           - kövek rögzítése
4.  A Vicat Prompt cement természetes anyag, a környezetet nem 
    szennyezi, az Öko építkezések alapanyaga.
5. Az erősség – A kötési idő az elején rendkívül gyors, igényekhez
    adaptálható (Tempo, kötéslassító használata).



  

Természetes Prompt cement előnyei

6.  0 ºC -ig dolgozhatunk vele. Gyors kötési ideje biztosítja az 
     elvégzett  munkák megszilárdulását a mínuszok beállta előtt.
7.  Alkalmas kőépítmények kötőanyagának, illetve kőfalak javítási
     munkálatainak végzésére, mivel mechanikai tulajdonságai ahhoz
     hasonlóak. (A cement adagolását a kő minőségéhez kell 
     igazítani.
     Nem kemény kőzetnél:
     - oltott mész és Prompt cement
     - mészhidrát és Prompt cement
     Kemény kőzetnél:
     - oltott mész és Prompt cement
     - csak Prompt cement és Tempo (kötéslassító) hozzáadásával
     Lehetőségek: - kőfalak megerősítése, biztosítása
                            - injektálással történő megerősítés
                            - kőfalak készítése, restaurálása
                            - kőfalak fugázása.

      



  

A VICAT Prompt természetes cement 
használata: 

Homlokzati díszítőelemek

A felület előkészítése

- Az alap tisztítása és nedvesítése

- Prompt cementtel készített misung
  ecsettel történő felvitele a téglára.

- Amikor keményedni kezd, elkezdheti
  a habarcs felvitelét.



  

Formázás

A habarcs összetétele: 

- 1:2  - homok (0-1 mm), késleltető:0 – 0,5 kupak Tempo / Prompt 
   cement literben mérve (a külső hőmérséklettől függően)

- A habarcs felvitele kőműves kanállal.

- A megfelelő idő eltelte után (ne várjuk meg a kötés kezdetét,
  annak kezdete előtt) húzzuk át a formázó sablont!

-  Vigyük fel a következő réteget, majd az előzőekben leírtak 
   szerint járjunk el!



  



  

Formázás



  

Vékony, külső színező réteg

- Habarcs 1:1 apró szemű homok (0-1 mm) festékporral, vagy 1:1 
  arányban márványporral keverve, Tempo késleltető: 0-0,5 kupakkal 
  1 liter Prompt cementhez a hőmérséklet függvényében.

- Hígabb halmazállapotú maltert keverjünk a tökéletes külső felület
  kialakításának érdekében!

- Kőműveskanállal vagy kefével vigyük fel a már elkészült alapra.



  

Formázás



  

Formázás

Javaslat:

- A Prompt habarcsot kis adagban készítse el kevés Tempo 
  hozzáadásával. A keverés és a formázás műveletét 1-1 
  szakember végezze!

- A rétegek felhordása között ne teljen el sok idő!  Ezzel is
  segíthetjük azok tökéletes tapadását.

- Az utolsó réteg megfelelő időben történő formázása a siker titka.

- A formázandó réteg felületét gondosan nedvesítsük be a sablonnal
  történő formázás ideje alatt!   



  

Előre gyártott formák, elemek:

A formák készítésénél javasolt két réteg használata:

- finom szemcsenagyságú külső
- durva szemcsenagyságú belső

Ez a XIX. században általánosan elfogadott és alkalmazott
módszer volt.
Külső réteg
- 1:1 apró szemcséjű homok festékporral vagy 1:1 márványporral,
   Tempo 0-0,5 kupak/ 1 liter Prompt cement (hőmérséklettől füg-
   vényében).Vigyázat a légbuborékokkal!
-  Ezt a réteget <5 mm vastagságban a forma belsejére egyenle-
   tesen felvisszük.
Belső réteg
-  1:2 homok (0/4 mm). Tempo 0-0,5 kupak/ 1 liter Prompt cement
    a hőmérséklet függvényében.

A Vicat Prompt természetes cement használata:



  

Előregyártott formák



  

A vakolandó felület előkészítése

-  A falazat megtisztítása és
  nedvesítése a szívóhatás miatt
  rendkívül fontos.

A vezetősávok kialakítása

- 1:2 homok (0/3 mm)
- 0,5 – 1 kupak Tempo
  használata a hőmérséklet
  függvényében

A Vicat Prompt természetes cement használata:

A vakolat:



  

Vakolat

A habarcs:

- 1:2 homok (0/5 mm), 

-  Félig folyékony halmazállapot,

- Tempo használata nélkül

- a felhordás után ne simítsuk el,
  felületét hagyjuk durvára,

- a rétegeket frissen dolgozzuk
  egymásra, hogy biztosítsuk a
  kötést

                                                                                                                    
  



  

Vakolat

A habarcs:

- 1:3 homok (0/3 mm), halmazállapot a felhordás módjához igazítva.
   0,5-1 kupak Tempo/ 1 liter Prompt cement a hőmérséklet függvé-
   nyében.
- kézi felvitel
- Ez a habarcs elveszíti bedolgozhatóságát 15-20 perc múlva (20 ºC), 
  ami elegendő több réteg felhordására, bedolgozására. A rétegeket
  frissen, egymás után dolgozhatjuk be akár 50 mm vastagságban is.
- A vakolat vastagságának pontos beállítása után a felület elegyenge-
  tése a vakolóléc segítségével.
- A felületnek érdesnek kell maradnia.
  



  

 Vakolat

kép



  

Vakolat

Simítóhabarcs (befejező réteg):

- 1:3 apró szemcséjű festékporral vagy márványporral színezett
   homok (0-1 mm),
-  0,5-1 kupak Tempo/ 1 liter Prompt cement a hőmérséklet 
   függvényében,
-  Könnyen felhordható,
-  3 mm-es vastagság,
-  szintezés,
-  farúd használata

Fontos tanács:

- A rétegeket egymás után vigye fel hosszabb idő kihagyása
  nélkül.

A simítóhabarcs készülhet oltott mész és Prompt cement,
valamint csak oltott mész keverékével is.



  

Vakolat

A hagyományos vakolóhabarccsal összehasonlítva: 
 
- a Prompt cementtel készült vakolóhabarcs mechanikai 
  mutatói felülmúlják azt.

- A felhordott anyag száradás közbeni zsugorodása
  lényegesen kisebb.

- Vízáteresztő képessége kisebb.

- A párával szemben víztaszító rétegként viselkedik.



  

Mész és Prompt cement keveréke

- csökken a bedolgozhatóság ideje

Az új tulajdonságoknak köszönhetően:

- csökken az egyes rétegek felhordása közötti várakozási idő,

- a felhordott anyag zsugorodása nem számottevő,

- lehetőséget nyújt egy vastagabb réteg akár egyszeri felvitelére

- megerősíti a gyengébb, sérülékenyebb pontokat

- hidegben is dolgozhatunk vele



  

Vakolat

A tisztán oltott mésszel készült habarcs, valamint a Prompt cement 
hozzáadásával készített habarcs tulajdonságainak összehasonlítása:

--- 200 kg Prompt cement + 160 kg mész 3,5/m³      ---- 360 kg mész 3,5/ m³  

     Terhelhetőség                           Rugalmasság                             Zsugorodás



  

Vakolat



  

Vakolat

A vakolat feladata a falazat védelme és díszítése. Vízzáró réteget
képezve óvja az épületek tartószerkezeteit az időjárás 
viszontagságaitól.

20 ºC-os külső hőmérsékleten 20-25 perc áll rendelkezésünkre a
munka elvégzésére. A falra felvitt vakolat kötési ideje 30-60 perc, 
ami a falazat szívóképességétől függ. Melegebb időjárás esetén 
a munkavégzésre rendelkezésre álló idő megfelelő hosszúsága miatt
ajánlatos a Tempo kötéslassító alkalmazása.

Ajánlott keverési arány:

                     Prompt cement         Mész 3,5      Homok (0-4)          Víz

Súlyban:  sovány habarcs  70 kg      210 kg          1 M³
                normál habarcs 100 kg     240 kg          1 M³
Űrmértékben:
                sovány habarcs     2 liter       8 liter      30 liter                9,5 liter
                normál habarcs     1,5 liter    4,5 liter   15 liter                 5 liter



  

Vakolat

Simítóhabarcs:

Ennek a rétegnek csak díszítő, dekoratív funkciója van.
Mivel a munkavégzésre rendelkezésre álló idő a cement gyors
kötése miatt rövid, ezért lehetetlen a nagy felületek egyidejű
megmunkálása. Viszont a lábazatoknál a szakaszoltan végzett
javítási munkálatokra kiválóan alkalmas. Gyors biztonságot ad 
a falra felcsapódó csapadékvíz ellen úgy, hogy közben biztosítja
annak légzését, szellőzését, továbbá a lábazatot érő egyéb 
agressziókkal, sokkokkal szemben is hatékony védelmet nyújt.



  

A római cement Európában a XIX. században 

Terhelhetőség Prompt cement és oltott mész keveréke

kép



  

Elterjedten alkalmazott technológia, 
mely lehetővé teszi hígabb
halmazállapotú anyagok masszív
szerkezetbe juttatását a 
gravitáció elve alapján.

A gyors kötésű Prompt cement 
injektálandó keverékhez való
hozzáadása sok előnyt biztosít
a gyors kötési idő miatt.
 

A Vicat Prompt természetes cement használata:

Megerősítés injektálással:

kép



  

Injektálás

 
-  Az eddig injektálás módszerével nem elérhető területeken is
   alkalmazható. (pl.: szélek)
-  Az anyag gyors kötése időt takarít meg, a munkálatok végzését
   gyorsítja.
-  Csökken a kárba veszett anyag mennyisége.
-  Hideg időben is dolgozhatunk vele.
-  A kötéskésleltető Tempo alkalmazásával szabályozható a kötési
   idő. 
Keverék:
         Prompt cement    Mész 3,5       Víz         Tempo
                3 liter                 6 liter         8 liter       3 kupak Tempo



  

Injektálás

 
- Adagolás ( természetes Prompt cement – oltott mész):

Az injektálandó anyag pontos összetételét mindig az adott
alkalmazási helyszín dönti el. A javítandó anyagok széles 
skálája, azok állapota szükségessé teszi az adaptációt. Nem 
létezik általános minden esetben alkalmazható receptúra.

Az alábbiakban feltüntetett receptúra az első próbára alkalmas!

3 l Prompt cement    6 l oltott mész   8 l víz    3 kupak Tempo  

A Tempo használata nélkülözhetetlen az injektálásnál. 20 ºC-on a fenti 
receptúra használhatóságának ideje 30 perc. A falon belüli kötési idő
függ a hőmérséklettől, illetve az anyagot elnyelő kőzet minőségétől,
abszorbciós képességétől.



  

 

Az injektálás előkészületi fázisai:

A betonkeverőbe az alábbi sorrendben adagoljunk:

- fele mennyiségű víz,
- homok (ha használjuk),
- a mész,
- a maradék víz Tempo-val keverve,
- Prompt cement

- Maximum 5 perc keverés!
- Az anyagot ne keverjük újra! Amikor halmazállapota már nem
  megfelelő, dobjuk ki!
- Az injektálás a gravitáció elve szerint működik.

Ha szivárgást tapasztalunk, annak helyére vigyünk fel egy adag
természetes cementet, tartsuk ott egy rövid ideig! Átnedvesedve
gyorsan megköt és lezárja a szivárgás helyét.  

Injektálás



  

 Referenciaképek


