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MŰSZAKI ADATLAP        MA 1312 
 
Graymix Attract 
 
A Graymix Attract gyárilag előkevert diszperziós kötőanyagú, több színű márványőrlemény 
töltőanyagból készült díszítővakolat. Erősen igénybe vett beltéri, ill. kültéri felületeknél 
alkalmazható, pl.: lépcsőházak, folyosók, oszlopok, kerítések, valamint lábazatok, illetve 
hőszigetelő rendszerek fedővakolásához 
 
Kiszerelés: 20 kg/vödör, 24 vödör/raklap 
Sűrűség: 20˚C-on 1,75 kg/l 
Ph érték:  9-9,5 

Páradiffúziós ellenállási szám: 
durva: μ = 12,7 
mikro: μ = 10,3 
A termék kiválóan lélegző anyagnak számít 

Tárolás:  
eredeti zárt csomagolásban, télen fagymentes helyen, 
nyáron hűvös, árnyékos helyen a gyártástól számított 1 
évig 

Hígítás:  max. 0,25 liter víz/vödör 

Felhordási hőmérséklet: 5-20˚C között 

Teljes száradás: 20˚C-on 20 óra (pára és hőmérséklet függvényében) 
 

Típus Szemcseméret (mm) Anyagszükséglet (kg/m2)* 

Attract durva (GD) 1,5 4-4,5 

Attract természetes (GT) 1,5  4-4,5 
*az anyagszükségletet jelentősen módosíthatják olyan tényezők, mint pl. a felület minősége, az anyag 
kezelése és felhasználási módja, valamint a szakemberek szerszámkezelése  
Megjegyzés: További információért lásd a termék csomagolását. 
 
 
Szabályozás: 

• MSZ EN 15824:2009 Szerves kötőanyagokat tartalmazó kültéri és beltéri vakolatok 
előírásai 
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Felhasználás: 
- a felhordás előtt 24 órával használjunk színazonos Graymix alapozót. 
- a vakolat felhordását megelőzően egyenletes, sima felületet kell biztosítani, 

az egyenetlen felületre felhordott termék száradás után optikailag 
foltosodást eredményezhet. 

- a fal nem megfelelő vízszigetelése esetén a vakolat nem alkalmazható! 
- a felhordás rozsdamentes fémsimítóval, a kiválasztott szemcseméretnek 

megfelelően történik. 0,2 mm szemcseméret esetén a lábazati 
díszítővakolat felvitelét szórópisztollyal javasoljuk. A szórófej 
működtetéséhez 8 bar nyomást biztosító kompresszort javaslunk. A 
megfelelő anyagkibocsátást a szórófejen állítható szelep beállításával kell 
biztosítani. Esztétikus felület kialakításához a szórófejet egyenletes 
függőleges, ill. vízszintes irányban kell mozgatni. A szórófej és a vakolandó 
felület között max. 50 cm távolság tartandó. Ügyeljünk arra, hogy a felületre 
egyforma vastagságban szórjuk a vakolatot. A száradás során, ha hiányos 
vakolattal fedett területet látunk, utólagos szórással a hibát ki lehet javítani. 
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