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Kivitelezési segédlet
ForrásTégla vályog alapvakolat és fedővakolat
Általános leírás
A ForrásTégla vályog alap- és fedővakolat 100%-ban természetes összetevőkből készülő
speciális agyagtartalmú vakolat. Elsősorban beltéri fal- és mennyezeti felületekre ajánlott, de
megfelelő bevonattal kültérben is alkalmazható.
Anyagszükséglet: 1 m² felülethez, 1 cm vastagságban 14 kg száraz vakolat.
Keverővíz: 1 kg száraz vakolathoz ~0,3 liter, de ez függhet az időjárástól, páratartalomtól,
fogadófelület nedvességtartalmától (sűrű, „puding-szerű” állagúra kell keverni). Amennyiben
még nem dolgozott vályogvakolattal, végezzen próbakeverést, próbavakolást.
Előkészületek
A ForrásTégla vályog alapvakolat felhordása előtt a fogadófelületet gondosan elő kell
készíteni. Az égetett kerámia tégla és vályogtégla falazatoknál, valamint beltéri lágyfarostnál
nem szükséges, de ajánlott a fogadófelület gúzolása a vakolás megkezdése előtt. A gúz a vakolat
anyagából készíthető, magasabb keverővíz hozzáadásával. Egyéb falfelületekre pl Beton, Ytong,
EPS/XPS, Heraklith, melyek jelentősen alacsonyabb nedvszívó képességgel rendelkeznek,
tapadóhíd (lásd alább) szükséges a vakolat és a hordozófelület közé.
A vakolás megkezdése előtt a következőkre kell figyelni, illetve az alábbi munkálatokat kell
elvégezni:












A felületet seprűvel vagy ipari porszívóval kell pormentesíteni.
Nagy nedvszívással rendelkező (légszáraz kerámia vagy vályogfal) felületen
végezzünk előnedvesítést, vagy gúzolást. Az előnedvesítés történhet háti, vagy kézi
permetezővel, vagy nagyméretű festőecsettel (pemzli) kellő óvatossággal
befröcskölve. Vályogtéglánál kerüljük a túlnedvesítést.
A nagyobb mélységű fúgákat vakolás előtt, ha szükséges, ki kell egyenlíteni.
Az installációs nyílásokat három nappal a vakolás előtt le kell zárni, 10 cm-es
nyílásszélesség felett 20 cm-es átfedéssel hálózni szükséges.
A téglafalszerkezet egyenetlenségeinek kijavítására, mely a függőtől több, mint 15
mm-rel eltér, egy második réteg vakolatot alkalmazzunk. Figyelem! A kétszeres
anyagvastagság, négyszeres száradási időt igényel, melyet az építési naplóban
rögzíteni kell!
Amennyiben a vakolattal vastagabb rétegvastagságot szeretnénk elérni, készítsük
több rétegben, illetve vakolathordó réteg közbeiktatása javasolt (pl stukatúr nád).
+5 °C alatt tilos a vályogvakolattal történő vakolás!
Vizes, sóterhelt falakra nem alkalmazható a vályogvakolat. Először gondoskodni kell
a vizesedés okának megszűntetéséről, a só megkötéséről, eltávolításáról, csak ezt
követően történhet a vakolat felhordása.
A tapadóhíd (Beton, Ytong, EPS/XPS, Heraklith felületekhez) kialakítása cementalapú
ragasztóval (polisztirol-, vagy csempe ragasztó) történhet. A tapadóhidat egy 4-6
mm-es fogas glettvas segítségével kell a felületre felvinni (függőleges felületeken
vízszintes irányba húzva). A ragasztónak teljesen meg kell száradni, hogy a rákerülő
vályogvakolatnak egyenletes szívóképes alapot adjon!
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A vakolat bekeverése kézi felhordás esetén történhet gravitációs betonkeverő
géppel, vagy kényszerkeverővel, illetve kisebb felületekhez keverőszárral. Gépi
felhordásnál a vakológép oldja meg az összekeverést.
Felhordása: vakológéppel (pl. Putzmeister PFT G4), vagy kézzel. Vakolhatósága
szinte teljesen megegyezik a normál cementes, vagy gipszes vakolatokéval.

Alapvakolás
Egy réteg optimálisan 10-15 mm, maximum 20-25 mm vastagságban készíthető. 2-3 rétegben 56 cm-es vastagság is elérhető (pl. szalmabála-szigetelésnél). A még képlékeny vakolatot 2
méteres vakolatsimítóval kell lesimítani. A gépi vakoláshoz ajánlott a fém vakolósín alkalmazása,
az egyenletesebb felület eléréséhez, illetve a kisebb, kiszámíthatóbb anyagszükséglet végett.

Miután az alapvakolat megkötött és kiszáradt, kisebb hajszálrepedések keletkezhetnek a
felületen a zsugorodás miatt, ami természetes folyamat agyag tartalmú vakolatnál.
A repedések (termikus és statikai feszültség) elkerülése végett
ajánlott a falfelületek teljes hálózása. Erre a min 10x10 mm
lyukbőségű műanyag vakolaterősítő háló alkalmazható, a normál
dryvit háló használata tilos! Beltérben a különböző fogadófelületek
(pl. kerámia tégla-vályog fal) találkozásainál, illetve falfűtéscsövek
felett is alkalmazzunk hálózást. A beágyazás glettvassal történik a
még képlékeny alapvakolat felső harmadába, úgy, hogy a hálót a
vakolat teljes egészében elfedje, de ne kerüljön túl mélyre. A
nyílások felső sarkainál kiegészítő átlós hálózás is szükséges.
Mechanikus igénybevételnek kitett éleknél, sarkoknál használjunk
műanyag, esetleg fém élvédőket, de készülhetnek az élek nagyobb
lekerekítéssel is.
A száradási idő az időjárási körülmények és a megfelelő szellőztetés mellett 5-7 nap,
kedvezőtlen esetekben, vastagabb rétegnél akár 2 hét is lehet. A munkavégzés alatt és azt
követően kiemelten fontos a megfelelő szellőztetésről gondoskodni, ellenkező esetben
penészképződés keletkezhet. Amennyiben ez előfordulna, teljes kiszáradás után a penész
eltűnik és nem okoz további gondot a felületen.
Csatlakozások
Ablakokkal, fa felületekkel stb.… történő találkozásánál festőszalagot használjunk, melyet a
vakolat meghúzása után óvatosan távolítsunk el. Ez a művelet egy kisebb fúgát eredményezhet a
csatlakozásoknál. Figyelem! Ne várja meg a szalag eltávolításával a vakolat teljes kiszáradását,
mert akkor az élek megsérülhetnek, betöredezhetnek.
Új épületeknél, a kezdeti ülepedési időszakban a belső sarkok megrepedhetnek. Javasolt emiatt
egy szikével (snitzer) fentről lefelé egy irányított repedést képezni, így egy szinte
észrevehetetlen fúga keletkezik a sarokban. A későbbiekben, amikor az épület már beállt, vagy a
következő felújításnál, ez a vágás már elfedhető.
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Simító, fedővakolás
A simítás történhet ForrásTégla vályog alapvakolattal, mint egy második réteg, de célszerűbb
erre a ForrásTégla vályog fedővakolat alkalmazása, mely kisebb szemcsenagyságának
köszönhetően simább felületet eredményez. Az alapvakolat és a fedővakolat felhordása között
nincs számottevő különbség.
Simító rétegként körülbelül 5 mm (3-10mm) vakolatot kell felhordani.
Ez a réteg gondoskodik arról, hogy az alapvakolaton a száradás-zsugorodás miatt keletkezett
esetleges repedéseket elfedje, a felületi egyenetlenségeket kiegyenlítse. A még nedves
állapotában levő vakolatot egy 50-60 cm-es lehúzóval (pillangó) simítjuk. A felületre erősen
rányomott simítóval jól préseljük ki a vizet a vakolatból. Az alapvakolat szárasságától, az
időjárástól és a páratartalomtól függően a simítóréteg felhordása előtt a fogadóréteg, vagy
lehúzásnál a simítóréteg vízpermettel nedvesíthető. A vakolatban levő agyagnak köszönhetően, ha szükséges- a felület még száradás után is óvatosan visszanedvesíthető és alakítható. Kerüljük
a szivacsos simítást, mivel a bevizezett szivacs kimoshatja az anyag kötőanyagot a felület felső
részéből.

Befejező felületképzés
Kellően betömörített és eldolgozott fedővakolat megfelelő alapfelületet biztosíthat a festéshez.
Ebben az esetben nem szükséges külön glett réteg használata, ami így jobban hasonlít a
hagyományos vályogtapasztott felülethez. Festékek közül válasszunk természetes mész-, vagy
vályogfestéket, kerüljük a műgyanta, diszperzió tartalmú termékeket! Nagy igénybevételnek
kitett beltéri, illetve kültéri felületeken ajánlott a páradiffúzióilag nyitott, de csapóeső ellen védő
szilikát festékrendszer (alapozó+festék) használata.
Amennyiben tökéletesen sík, modern megjelenésű felületet szeretnénk, használjunk -gipsz és
diszperzió mentes- mész, vagy vályog glettet. A glett amennyiben erre alkalmas készülhet -akár
színezett- befejező rétegként, illetve a fent felsorolt festékrendszerek kerülhetnek rá.
Szállítás, tárolás
Szállítását zárt, csapadéktól védett, ponyvás autóval kell végezni. Szállítás után a bib-bagről a
zsugorfóliát el kell távolítani a visszapárásodás megelőzése miatt.
A vályogvakolatot lehetőség szerint fedett helyen kell tárolni, ha ez nem megoldható, akkor úgy
kell letakarni, hogy a felszívódó nedvességtől, az áztató és csapóesőtől megvédjük, viszont jól át
tudjon szellőzni és ne párásodjon be a takarás alatt.

Ez a Kivitelezési segédlet az eddigi tapasztalataink és a legjobb tudásunk alapján jött létre. Törvényes jogi igény ez
alapján nem állapítható meg, mert az egyes építési helyszínek és adottságok eltérőek lehetnek. Az általánosságban
ismert és alkalmazott technikák, normatívák betartására ügyelni kell. Ha kérdése merülne fel, forduljon
szakkivitelezőhöz, vagy lépjen kapcsolatba a gyártóval.
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