
 

 

A Wall Primer egy kettős összekötő híd, amely a Kőszőnyeg Függőleges felület köves vakolat kültéri és beltéri függőleges felületeken való 

alkalmazásához használatos. 

 Használata: 

A Wall Primer speciális összekötő híd a Kőszőnyeg függőleges felületl köves vakolat megfelelő tapadását biztosítja a függőleges 

felületeken. Erősíti az alapot, rögzíti a mikro szemcséket, bezárja a nedvszívó alapot. Nedves alapra nem alkalmazható. A Wall Primer 

a Függőleges felületrendszerben alkalmazható valamennyi nedvszívó és nem nedvszívó alapra. 

Felhasználás:  Bedolgozhatóság: 

* külső és belső felületekre 
* megerősített betonfelületekre, burkolatokra, kőre, téglára, OSB és 
OSB lapokra stb. 
* alkalmas állandó nedvességnek kitett felületeken való 
alkalmazására is (zuhanyzók, medencék, szoláriumok, külső terek, 
stb.) 
* esztétikus, kopásállú felületek – magas mechanikus és vegyi 
ellenállás, színtartó 
* egészségre ártalmatlan 
* ajánlott alkalmazási réteg: 5-10 mm (a kövezéshez) 
* több fajtából való kínálat (természetesen bányászott kövekből, 
mesterséges színezés nélkül) 
 

 * 8-30ºC alkalmazási hőmérséklet 
* a megkötési idő kb. 24 óra 
* teljes terhelés pl. koptatással 7 nap után lehetséges 
* a kész keverék bedolgozhatósági ideje min. 30 perc 20ºC-os 
hőmérséklet mellett Figyelem – magasabb hőmérséklet esetén a 
bedolgozhatóság ideje csökken. 
* alacsonyabb hőmérséklet esetén a bedolgozhatóság 
meghosszabbodik 
 

 Tárolás és szavatossági idő:: 

Tárolás száraz helyen 5-25ºC-os hőmérséklet mellett, nem ajánlott túllépni a 30ºC-os hőmérsékletet szállításkor sem, ne tárolja közvetlen 

napsütésnek és az időjárás hatásainak kitéve. Sértetlen csomagolásban min. 12 hónapig tárolható. Védje a fagytól és a magas hőmérséklettől szállítás 

közben is. 

 Az aljzat előkészítése és tulajdonságai: 

Az alapnak rögzítettnek, összefüggőnek, portalannak, szabad részecskéktől, olaj és kőolaj szennyeződésektől mentesnek kell lennie (nem nedvszívó 

alap esetén ajánljuk a zsírtalanítást). Az alapnak száraznak kell lennie. 

A Wall Primer speciális összekötő híd A összetevőjét és B aktivátorát alaposan és a megadott arányban kell összekeverni, vagy pedig 400:150 gramm 

arányban. A keveréshez építőipari keverőt vagy fúrót kis fordulatszámon (max. 300 fordulat/perc) használunk. Addig keverjük, amíg minőségi 

keveréket nem kapunk. 

Alkalmazás: 

Az alaposan átkevert Presstone® Wall Primer keveréket fokozatosan, vékony rétegben visszük fel az alapra spatula, ecset vagy henger segítségével. 
A Presstone® Wall köves vakolatot azonnal alkalmazhatjuk. Jobb nedvszívó képességű alapoknál ajánljuk a Presstone® Wall Primert 1-2 percig 
beszívódni hagyni, és szükség esetén újabb réteget felvinni. A Presstone® Wall vakolatot mindig „élőt az élőbe” módszerrel alkalmazzuk. Az 
összekötő híddal mindig csak akkora felületet készítsünk elő, amelyet a köves vakolattal még az összekötő híd megszilárdulása előtt be tudunk 
fedni. Abban az esetben, ha Presstone® Wall Primer megkeményedik, vigyünk fel egy újabb vékony réteget és folytassuk a vakolat alkalmazását. Az 
alkalmazási hőmérséklet 8-30ºC. A bedolgozhatóság ideje 20 perc az ajánlott 20-25ºC-os hőmérséklet mellett. 
 Figyelem – az alkalmazhatósági idő a hőmérséklet emelkedésével rövidül! 
A szerszámokat C 6000 (S 6300) hígítóval tisztítjuk. A keverék megkeményedése esetén csak mechanikusan. 

Munkabiztonság:                     A tökéletes rendszerért: 

A Presstone® Wall rendszerrel való munka közben tartsa be a 
munkabiztonsági előírásokat, az illetékes hivatalok érvényben lévő 
munkavédelmi előírásait. Használjon védőeszközöket – kesztyűt, 
szemüveget, munkaruhát és munkacipőt. 
A folyékony állapotú kötőanyagok bőrirritációt okozhatnak. Munka 
közben használjon védőeszközöket, ne egyen, ne igyon, ne 
dohányozzon. Bőrrel való érintkezés esetén mossa meg az érintett 
testfelületet tiszta vízzel és szappannal. Ha az anyag szembe kerül, 
öblítse ki elegendő mennyiségű tiszta folyóvízzel és keresse fel az 
orvost. Véletlen fogyasztás esetén azonnal keresse fel az orvost. 
A megkeményedett anyag semmilyen egészségkárosító hatással nem 
bír és építkezési hulladékként likvidálható. 
 

 • Kőszőnyeg  Wall Primer WP01 
• Kőszőnyeg Függőleges felület W01 



 

 

 

  
 
 
Az alaposan megkevert Kőszőnyeg Wall Primer 
kötőanyagot vékony rétegben az alapra visszük 
a kenőkés/spatula/ , ecset segítségével vagy 
hengerrel. Ezután azonnal alkalmazhatjuk a 
Kőszőnyeg  Wall Primer kövakolatoz  A 
nedvesebb alapoknál  javasoljuk Kőszőnyeg  
Wall Primer –t 1 – 2 percig szívódni, esetleg 
rávihetünk még egy réteget. 

 

 

  
 
 
Az előkevert  Kőszőnyeg Wall Primer elegyet 
aktiváló anyaggal keverhetjük (amit a csomagolás 
tartalmaz). 

 

 

  

Megkeverhetjük kézzel, építészeti 
keverővel vagy fúróval (cca 300-450  
ford./perc) kb. 3 percig. 

 

 

 

  

Az alaposan megkevert keveréket 
rozsdamentes kőműves kanállal merjük, 
egyenletesen szétvisszük a falra vakolatos 
módszerrel rozsdamentes simítóval, úgy, 
hogy a réteg minél vékonyabb legyen (u.n. 
kövecskék), és ne keletkezzenek üregek.  

 

A simább felület elérése érdekében és az 
egyszerűbb alkalmazásnál a simítót  C6000 
hígítóval tisztítjuk, (ill. S6300) és a Kőszőnyeg 
Wall réteget a kívánt vastagságra simítjuk. 

 

  
 
A rávitt Kőszőnyeg Wall réteget 24 óráig 
érni hagyjuk. Ha szükséges az időjárási 
viszontagságoktól fóliával védjük. 24 óra  
után a Kőszőnyeg Wall kövakolat  beérett és 
megterhelhetjük. Teljes leterhelést, pl. 
dörzsölést 7 nap után végezhetünk. 

 

 

 

Fontos figyelmeztetés: 

A műszaki adatok meghatározott feltételek mellett érvényesek (23ºC-os hőmérséklet, 65 %-os relatív páratartalom). Ezek az információk és a 
feltüntetett ajánlások a kísérleti eredményekből, a megfigyelésekből vagy speciálisan meghatározott vizsgálatokból indulnak ki. Az eljárási 
példák nem kötelező érvényűek, szükséges őket az Ön valódi körülményeihez, szükségleteihez és a felhasználás-alkalmazás körülményeihez 
igazítani. A felhasználók felelnek a termék helyes alkalmazásáért és mérlegelniük kell az összes tényezőt és feltételt, amelyek befolyásolhatják a 
felületi kezelés végső minőségét. Fenntartjuk a jogot a műszaki-propagációs segédanyagban lévő adatok megváltoztatására előzetes 
figyelmeztetés nélkül arra, hogy az adatokban eltérés mutatkozhat, és az építkezéseken figyelembe kell venni a az alkalmazhatóságot 
befolyásolható tényezőket. További információkért forduljon műszaki szervizünk munkatársaihoz a www. presstone.sk honlapon. Az új műszaki 
adatlap kinyomtatásával az előző adatlap hatályát veszti. 
 

 


