
PROMPT VICAT
természetes cement

1 Vízfolyamok feltöltése, 
medencék és folyóvíz 
retención. Sürgős és/vagy 
ideiglenes munkák.

2 Gyors falfelhúzás, falrepedések 
és hasadékok javítása. 
Kültéri dekortégla borítások. 
Csővezetékek lezárása és 
szerelése.

3 Tengeri környezetben végzett 
munkák, apály és dagály közti 
javítások: a PROMPT ellenáll 
a tengervíznek, a keverés 
elvégezhető tengervízzel is. 
Nedvességálló gát és vízálló 
burkolat. 

Szakemberek tanácsai 
szakemberek részére

A forgalmazó bélyegzője

Székhely : Tour Manhattan - 6 place de l’Iris - 92095 Paris La Défense Cedex
Tel. 01 58 86 86 86 - Fax. 01 58 86 87 87

VICAT - Export vezetőség
4 Quai Papacino

06300 NIZZA - FRANCIAORSZÁG
Tel. +33 (0)4 92 00 18 80 - Fax. +33 (0)4 92 00 18 89

E-mail: vit.export@vicat.fr és/vagy prompt@vicat.fr - www.vicat.fr

l Az építési helyszínt a malter elkészítése 
előtt alakítsa ki! 

l TISZTA és NEDVES (tapadás) felületen 
dolgozzon. 

l TISZTA homokot használjon! 

l Ne használjon TÚL SOK VIZET, mert az 
csökkentheti az ellenállást, zsugorodást és 
repedést okozhat!

l NE KEVERJE ÚJRA A KEVERÉKET 
miután megkezdődött a kötés! 

l A homlokzati lezárásokat felfelé 
keskenyebbre kell hagyni, a burkoló 
rétegek alatti színképek elkerülése 
érdekében.

l Tárolás: 12 hónapig az alábbi tárolási 
feltételek mellett: száraz, temperált és 
nem túl szellős helyen tárolt, bekötött és a 
talajjal nem érintkező zsákban

A kőműves harmadik keze!

PROMPT VICAT
természetes cement

PROMPT VICAT
természetes cement

A PROMPT VICAT az egyetlen olyan 100%-ig 
természetes cement, amely egyszerre gyors és 

hatékony.
Nagyfokú kezdeti ellenállásának, kivételesen jó tartósságának 

valamint a gyors és szabályozható kötésnek
köszönhetően, mindenféle munkához megfelelő:

- gyors kőművesmunkák 
- dekoráció és restauráció
- javítás és felújítás 
- lezárás és illesztés

Sokoldalúsága révén nélkülözhetetlen eszköze az 
építőiparban dolgozó szakembereknek.

A PROMPT VICAT megfelel az 
NF P 15-314 francia szabványnak.

A természetes PROMPT cementtel (CNP) készült malterek 
megfelelnek a DTU 20-1-nek lezárások esetében, illetve a DTU 

26-1-nek a burkolatok esetében.

Szakemberek!
A malterkészítéshez olyan terméket 
keresnek, amely egyszerre gyors és 
hatékony?
A Vicat a PROMPT VICAT-ot ajánlja!

A GYORS MALTER KÉSZÍTÉSHEZ
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ALKALMAZÁSI 
TERÜLETEK

Gyors kőművesmunkák
Élek készítése, táblák kitöltése, 
elektromos burkolatok rögzítése,         
   rések betömése, dekortégla 
feltétele, kőfalak, stb.

Lezárások és illesztések
Fa- és acélgerendák, záró cölöpök 
beállítása, hullámcserepek, 
szarufák, erkélykorlátok, korlátok, 
védőrácsok, spalettarögzítők, 
ablak-könyöklők, fürdőkádak, 
zuhanytálcák és mindenféle 
„ideiglenes illesztés”, stb.

Dekoráció és restauráció
Dekoratív formák, párkányok 
felújítása, kiszögellések, stb.

Javítás és felújítás
Szigetelés
Ablak-könyöklők, lepattant                                                     
   részek, betonburkolatok, 
rések tömítése, csatornák, 
lefolyók, aknák felújítása, stb.

A MALTER 
KÉSZÍTÉSE

Tegye a PROMPT VICAT-ot 
a malteres teknőbe!

Szórja rá a TEMPO-t!

Adjon hozzá tiszta homokot!

Keverje össze!

Adjon hozzá vizet és keverje a 
kívánt kezelhetőség eléréséig!

A készítmény máris 
használható!

ADAGOLÁS, GYORSASÁG ÉS 
HATÉKONYSÁG

A PROMPT VICAT 
TeRMészeTes JeLLeMzőI

A GYORS ÁS SZABÁLYOZHATÓ KÖTÉSNEK köszönhetően a PROMPT 
VICAT igazodik az Ön szükségleteihez.
A munkák hamar elkészülnek, a határidők lerövidülnek.
Az alkalmazást még inkább megkönnyíti a szakemberek számára a 
TEMPO használata.
A FOKOZOTT KEZDETI ELLENÁLLÁS lehetővé teszi a munkák gyors 
átadását, néhány óra elteltével, még hideg időben is.

A TERMÉSZETES PROMPT CEMENT 
MALTER SZOKÁSOS HASZNÁLATA

PROMPT VICAT TEMPO Homok Víz

0,3 - 0,5 liter

3-5 liter

1 kupak

10 kupak

1 liter1 kupak

10 kupak

1 liter1 kupak

10 kupak

1 liter
1 kupak

10 kupak

1 liter1 kupak

10 kupak

1 liter 1 kupak

10 kupak

1 liter

Mértékkel adjon hozzá vizet a kívánt kezelhetőség eléréséig!

Malter hőmérséklete 10°C 20°C 30°C

Kötési idő 
TEMPO nélkül 4 perc 2 perc 1 perc

Kötési idő 
TEMPO-val 30 perc 15 perc 10 perc

KÖTÉSI IDŐ = GYORSASÁG

Adagolás- térfogat Malter TEMPO 
NÉLKÜL

Malter TEMPO-val

1 egység természetes 
PROMPT cement  
1 egység homokra

4 MPa = 30 min (20º) 4 MPa = 90 min (20º)

2 egység természetes 
PROMPT cement 
1 egység homokra

4 MPa = 15 min (20º) 4 Mpa = 60 min (20º)

ELLENÁLLÁS = HATÉKONYSÁG

1/1

2/1

A következő alkalmazásokhoz duplázza meg a PROMPT VICAT és A 
TeMPO dózist (2/1 adagolás):
- fokozott igénybevételnek kitett lezárások
- nedves, agresszív vagy tengervíznek kitett környezetben végzett 
munkák
- szigetelési munkák

FINOMSÁGÁNAK ÉS SZÍNÉNEK köszönhetően lehetővé teszi díszítő 
elemek készítését, antik elemek restaurációját vagy felújítását.

ELLENÁLLÁS TENGERI (NF P 15-317 szabvány) 
és  AGRESSZÍV KÖRNYEZETBEN
Víz alatti munkák javítása, hajóhidak, kőgátak hézagolása, folyásnak 
és visszafolyásnak kitett elemek. Gyors munka apály és dagály között, 
kiváló tapadás, acélvédelem, stb.

SZIGETELÉS
A rendes cementmalterek vízáteresztő képessége 3 hónap után 
stabilizálódik. Ezzel szemben a természetes PROMPT cementé idővel 
csökken, ezzel egyidejűleg nő az ellenállás, csökken a porozitás, nő a 
szigetelés.

28 nap 3 hónap 6 hónap 12 hónap

CEM II 42.5 N               1-2 egység                                 2-1 egység
A malterek összetétele

ELLENÁLLÁS ÉS TARTÓSSÁG
Az 1850-ben épült és műemléknek nyilvánított CASAMAURES, a 
PROMPT betonnal és cementmalterrel készült szerkezet és díszítő 
elemek bizonyítják a természetes PROMPT cement tartósságát és 
szilárdságát (lásd a CASAMAURES  oszlopos korlátját (38).

Egy másik példa: St-Étienne városa még 
mindig használ egy 1908-ban készült 
vízvezetéket, amely PROMPT 
malterrel lett burkolva, és ellátja a 
várost ivóvízzel.


