
  

Régi épületek vakolása 

Vakolás kívül/belül

A habarcsba kevert Prompt cement jelentősége 

- munkavégzés lehetősége hideg (0 ºC felett), nyirkos időben is
- vastagabb habarcsréteg felvitelének lehetősége
- a rétegek felvitele közötti várakozási idő lecsökken, ezért a 
  munkavégzés gyorsul
- gyors védettség az időjárás viszontagságaival szemben
- a habarcs összehúzódása, zsugorodása kisebb mint a Prompt cement
  nélküli habarcsoknál
- okkersárgás  színe

Nem akadályozza a fal természetes légzését! 



  

Régi épületek vakolása 

Megjegyzés: csak Prompt cement használatával

Csak kis felületre, vagy kis felületekként alkalmazható, mint a XIX. 
században a római cement.

- alapozó réteg: 1 l Prompt cement,   2 l homok (0/5)    5-10 perc/20ºC
- habarcs: 0,5-1 kupak Tempo 1l cement  3 l homok (0/3)  20-25 perc
- utolsó réteg: 0,5-1 kupak Tempo 1l cement 3 l homok (0/2) 20-25 perc

Nagyon fontos a rétegek egymást követő feldolgozása (rövid várakozási 
idő). Az utolsó réteget készíthetjük kizárólag mész hozzáadásával a 
felület egyöntetűsége miatt.



  

Dekoráció új épületekre 

Dekoráció, díszítőelemek, műkő

Habarcsvastagság 0-10 mm

Miért javasoljuk?

- a kővel megegyező szín,
- jó tapadóképesség bármely 
  felületre,
- időtálló

Adagolás Tempo-val:
               cement   homok    víz
-általános     1           1       0,3-0,5
-emelt           2           1       0,6-0,9
-közepes      1            2      0,7-0,9
-gyenge        1            3      0,8-1



  

Dekoráció új épületekre 

Tanácsok:

- Figyeljen a homok színére! A Tempo adagja 
  emelhető az okkersárga szín fokozása 
  érdekében.

- A dekorálandó felületeknél külön-külön
  keveréssel dolgozzon!

- A megkötött felületeket érdesítse, hogy  kő
  hatást érjen el!

- Esős idő esetén az elkészítéstől számított
  

1 órán át védje meg az elkészített felületet, hogy annak színe
megmaradjon!



  

            Formaöntés 

Egyedi formák (kerítés, kerti bútor, 
dísztárgyak készítése, műemlékek 
rekonstrukciója)

Régi és új épületek, dekoráció, kertek

Miért használjuk?

- esztétikus,
- időtálló,
- öregíthető

Adagolás: 
Kis méreteknél a dekorációnál
alkalmazott adagolás megfelelő.
Befolyásoló tényező a homok szemcse-
nagysága és a létrehozni kívánt felület,
valamint a használati célok.



  

            Formaöntés 

Tanácsok:

- A tömörítés biztosítja az egyenletes 
  eloszlást és a felület simaságát.
  A kézzel felvitt több réteggel és
  döngöléssel az eredeti kőhöz közeli
  hatást érhetünk el.

- A homok megválasztásánál ügyeljünk
  annak színére és szemcsenagyságára!

- 2-3 hét nedvesítés megakadályozza
  a túl gyors kiszáradást és növeli az 
  élettartamot.  
    
  



  

            Formázás 

Formázósablonnal készített homlokzati díszítőelemek

(párkányok, ablak és ajtó szegélyek, díszítőelemek)

Miért használjuk a Prompt cementet?

- szín,
- finomság,
- tapadóképesség,
- gyorsan végezhető munkafolyamatok

Adagolás :
                mész   cement       homok  bedolgozhatóság    
sovány:       4           1               15           25 perc/ 20ºC
közepes:     3           1               10           20 perc
erős:           2            2              10           15 perc

Tempo használata javasolt a hőmérséklet függvényében.



  

                         Formázás 

Tanács:

A vastag díszítőelemek kivitelezése gyakori terméskő vagy tégla 
falazaton. Ezek a kidomborodó díszek sokszor már nincsenek helyükön,
vagy teljes rekonstrukcióra szorulnak. A nagy súlyú elemek kivitelezése
esetén szükséges azok merevítéséről gondoskodni. Erre a célra 
alkalmazhatunk rozsdamentes acélt, rezet vagy üvegszálas anyagot.

A falra dolgozott díszítőelemek kivitelezéséhez szükséges rétegek 
minősége a felület felé finomodik. Az utolsó réteg (habarcs: Prompt
cement, finom kőörlemény, mint a márványpor) azonnal felvihető a már
kiformázott stukkóra.

A rétegek felvitele között ne teljen el sok idő!

A  formázás előtt nedvesítse be a felületet! 

A formával a kötés kezdete előtt húzza át!



  

                        Stukkók - Formázás 



  

 Fugázás

A prompt cementtel és mésszel készült habarcs alkalmas 
kövek falazására és fugázására is.

Adagolás:

A már felsorolt adagolások közül a
legalkalmasabb  a formázásnál leírt
sovány és közepes habarcs.

Alkalmazott munkamódszer:

Kézi falazás és injektálás

Bizonyos esetekben (szín, gyorsaság,
javítási munkák) a cement önállóan 
kerül alkalmazásra (Mész 
használata nélkül,Tempo-val). l 



  

 Fugázás

Használjuk a következő adagolás szerint, hogy a fal szellőzése
biztosítva maradjon!

                                  Prompt cement     Homok

Kemény kövekhez:       1 adag               2 adag

Puhább kőzetnél:          1 adag               3 adag



  

 Fugázás

Használjuk a következő adagolás szerint, hogy a fal szellőzése
biztosítva maradjon!

                                  Prompt cement     Homok

Kemény kövekhez:       1 adag               2 adag

Puhább kőzetnél:          1 adag               3 adag



  

 Kövek restaurálása

A természetes kövek helyreállításához is kiválóan alkalmas a Prompt
cement. Akár önállóan használva, akár mésszel keverten, a kő
keménységétől függően. A javítóhabarcs mechanikai tulajdonságainak,
vízáteresztő képességeinek meg kell egyeznie, vagy a javítandó 
anyaghoz hasonlónak kell lennie. Ebben az esetben az adagolás 
helyes beállításával és az alkalmazott homok minőségének 
megválasztásával kell beállítanunk a megfelelő habarcsminőséget.

Adagolás (kiindulásként):

                                Prompt cement       mész       homok 
Kemény kő 
csak P. cement            10 (+Tempo)          -               10
mésszel                       5-7                       3-5             10



  

 Kövek restaurálása

Adagolás :

                         Prompt cement            mész          homok
Puhább kőzet
cementtel             3-4 (+Tempo)                 -                   10
mésszel               5-3                                5-7                 10
mésszel                 3                          7 (mészhidrát)      10

Fenti adagolás csak kiindulási pontként szolgál. Minden esetben 
szükséges a helyszínen elvégzett próba, mellyel a pontos adagokat 
beállíthatjuk.



  

 Vakolat befejező munkálatok

Miért használjunk Prompt cementet?

- szín 
- finomság
- a természetes kőburkolatokra emlékeztető matt színvilág

Felületi kezelés:

A Prompt cementtel készült felületi kezelés lehetővé teszi a vakolt 
felületek uniformalizálását, színharmóniájának megtermtését.  
Az adagolás széles skálán mozoghat, mindez az elnyerni kívánt szín
függvénye. Felvitel: ecsettel, vagy tapétázó kefével.

         1 adag Prompt cementhez                 2-5 adag víz

A befejező felületi kezelésnél nem a gyorsaság, hanem az elérni 
kívánt szín a befolyásoló tényező.



  

 Homlokzati befejező munkálatok

Tanács:

A bekevert cementes misungot többször kevergesse, hogy 
megakadályozza annak leüllepedését és vízben való megkötését.

Kidomborodó homlokzati elemek befejező rétege:

Adagolás: 2 adag Prompt cement 1 adag vízhez. Képlékeny állagú
anyag, felvitele kőműves eszközökkel vagy nylon kefével történik 
vékony rétegben (1mm). Kötési idő hosszabbítása érdekében Tempo
használható.

„Kő-hatás” elérése

A habarcs megkötése után a „kő-hatás” elérése érdekében a művelet-
hez adaptált eszközzel felületét érdesítjük, átvakarjuk.



  

 Homlokzati díszítőelemek

- díszítőelemek formába öntése
- domborművek
- dekoráció (galéria, kertek)

Miért használjunk Prompt cementet?

Gyors kötés, gyorsan végezhető munka, a kőhöz hasonló természetes 
színvilág, finomság, időtállóság.
A kiöntött formák további finomítása, formázása a kőszobrászat 
eszközeivel és technikájával lényegesen könnyebb megmunkálásra ad
lehetőséget. Mindezek ellenére a készült elemek időtállóak.

Tanács:
Nagy méretű formák realizálása esetén ajánlott rozsdamentes acél, 
vagy üvegszálas merevítés alkalmazása. Mindezek ellenére ajánlott a
figyelmes bánásmód!
Javasolt egy uniformizáló befejező réteg használata. 



  

A római cement Európában a XIX. században 

Referenciamunka – Notre Dame  - Párizs



  

              Homlokzati díszítőelemek

Római cement  referenciái



  

A római cement Európában a XIX. században 

„White Lion”- Anglia

Restaurálás
előtt

Restaurálás
után



  

A római cement Európában a XIX. században 

Római cement  referenciái



  

A római cement Európában a XIX. században 

Római cement  referenciái



  

A római cement Európában a XIX. században 

Római cement  referenciái



  

A római cement Európában a XIX. században 

Római cement  referenciái



  

A római cement Európában a XIX. században 

Római cement  referenciái



  

 Sürgős javítási munkálatok

Csőrepedés, javítási munkálatok víz 
környezetében, sürgős beavatkozás, vízzáró
akadály építése, víz alatti ragasztás, 
összedolgozás, lezárás.

Miért használjunk Prompt cementet?

Gyorsaság, finomság, tapadóképesség, 
agresszív vízzel szembeni ellenállóképesség.

Adagolás: Speciális alkalmakkor a Promt cement
önállóan, csak vízzel kevert masszaként 
alkalmazandó. 
3 adag Prompt cement és 1 adag víz

A kötési idő ebben az esetben 2 perc 20 ºC-on! Gyors keverést és
bedolgozást igényel. Csak kis mennyiségekkel dolgozzunk.  



  

 Sürgős javítási munkálatok

Tanács:

A repedés javítása előtt győződjön meg arról, hogy az nem 
terjed tovább! A javítás elvégzése után Prompt cementes 
habarccsal, vagy betonnal zárja le a munkálat helyszínét!

 


