
PoroMap

PUCCOLÁN REAKCIÓJÚ HIDRAULIKUS 
KÖTŐANYAGOKBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK  

FALAZATOK HELYREÁLLÍTÁSÁRA



PoroMap termékcsalád

A PoroMap termékcsalád ideális választás a felszivárgó 

nedvesség hatására károsodott falazatok és a szulfátsók, kloridok 

és nitrátok okozta károk helyreállítására.

A PoroMap termékek mind puccolán reakciójú hidraulikus 

kötőanyagokból készültek. Mivel eleget tesznek az EN 998-1 

(Kültéri és beltéri vakolóhabarcsok) szabványnak, így speciális 

tanúsítási követelményeknek is megfelelő termékeknek 

tekinthetők. Ezenfelül ökológiailag fenntartható habarcsoknak 

minősülnek, ugyanis nagyon alacsony illékony szerves anyag 

kibocsátásuknak köszönhetően elnyerték a GEV Institut EC1 R 

Plus minősítését.

• Tanúsított

• Ökológiailag fenntartható

• Könnyen bedolgozható

• A falazat száradását 

elősegítő

• Hőszigetelő

• Vízben oldható sóknak 

ellenálló

• Bármilyen falazatra 

alkalmazható

•  Valamennyi ásványi alapú 

felületképző termékkel 

használhatók

A PoroMap termékek 

előnyei:



Elofröcskölo 

habarcs
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A PoroMap termékcsaláddal a Mapei lehetővé teszi tégla, kő és 
tufa falazatok helyreállítását, ideértve a felszivárgó nedvesség 
és a sókivirágzás által károsított, nemrégiben épült épületek 
renoválását is. A termékek között találhatunk simítható és 
szórható készítményeket, valamint finomszemcséjű felületképző 
termékeket is.

Simító 
habarcs

Szárító
vakolat



Vakolókanállal felvihető termékek:

 □	PoroMap Rinzaffo
  PÁRAÁTERESZTŐ ELŐFRÖCSKÖLŐ HABARCS

 □	PoroMap Intonaco
  SZÁRÍTÓ- ÉS SZIGETELŐ VAKOLAT

Vakológéppel felvihető termékek:

 □	PoroMap Rinzaffo Macchina
  PÁRAÁTERESZTŐ ELŐFRÖCSKÖLŐ HABARCS

 □	PoroMap Intonaco Macchina
  SZÁRÍTÓ- ÉS HŐSZIGETELŐ VAKOLAT

Hogy a termékcsalád teljes legyen:

 □	PoroMap Finitura
  FINOMSZEMCSÉJŰ, PÁRAÁTERESZTŐ SIMÍTÓHABARCS

PoroMap termékcsalád
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  1  Meglévő falazat

  2  Előfröcskölő habarcs 
PoroMap Rinzaffo

  3  Szárítóvakolat 
PoroMap Intonaco

A felszivárgó nedvesség miatt károsodott, 
meglévő falazatok helyreállítására

  4  Színezett alapozó 
Silancolor Base Coat

  5  Szilikon színvakolat 
Silancolor Tonachino
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PoroMap Rinzaffo
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Puccolán reakciójú hidraulikus kötőanyag alapú, sóálló, 
páraáteresztő, kézzel bedolgozandó, durva felületekhez 
használható habarcs szárítóvakolatok bedolgozása előtt

ALKALMAZÁSI TERÜLET
• Beltéri és/vagy kültéri makropórusos, szárító- és szigetelő vakolatként 

kapillárisokon felszivárgó nedvesség és sókivirágzás miatt károsodott 
kő, tégla, tufa és vegyes falazatokon, akár nemrégiben épített 
épületekhez is;

• szárító- és hőszigetelő vakolatként kő falazatokhoz (pl.: mészkő) 
és/vagy különösen porózus, nedvszívó tégla falazatokhoz, és 
általánosságban bármilyen, sókivirágzással érintett falazathoz;

• szárító- és hőszigetelő vakolatként vízparti vagy tengerparti épületek 
falazataihoz.

PÁRAÁTERESZTŐ ELŐFRÖCSKÖLŐ HABARCS



PoroMap Rinzaffo

Műszaki adatok
Termék- és felhasználási adatok

Szín: világos szürke

Adalékok legnagyobb átmérője  
(MSZ EN 1015-1): 2,5 mm

A friss habarcs halmazsűrűsége 
(MSZ EN 1015-6): 1.800 kg/m³

A friss habarcs pórustartalma 
(MSZ EN 1015-7): > 20%

Bedolgozási rétegvastagság: 5 mm

Teljesítményjellemzők
Nyomószilárdság 28 nap után  
(MSZ EN 1015-11):

≥ 8 N/mm²
(CS IV kategória)

Tapadószilárdság téglafalra  
(MSZ EN 1015-12):

≥ 0,5 N/mm²
Töréskép (FB) = B

Kapilláris-vízabszorpciós tényező 
(MSZ EN 1015-18): W 1 kategória

Páraáteresztési együttható  
(MSZ EN 1015-19): < 20 µ

Hővezető képesség (λ10,dry) (MSZ EN 1745): 0,71 W/m • K  
(P = 50%)

Tűzállóság (MSZ EN 13501-1): A1 osztály

Szulfátállóság: magas

Sókivirágzás
(félig vízbe merítést követően): nincs

Kiszerelés: 25 kg-os zsákok

Anyagszükséglet: 7,5-8 kg/m² (5 mm vastag réteghez)
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EN 998-1
KÜLTÉRI ÉS BELTÉRI
VAKOLÓHABARCSOK

EURÓPAI SZABVÁNYNAK
MEGFELEL

GP-CS IV
EN 998-1



6

PoroMap Intonaco

Puccolán reakciójú, hidraulikus kötőanyag alapú, 
makropórusos, sóálló, kézzel bedolgozandó szárító- és 
hőszigetelő vakolat a felszivárgó nedvesség és a vízben 
oldható sók által károsított falazatok helyreállítására

ALKALMAZÁSI TERÜLET
• Beltéri és/vagy kültéri makropórusos, szárító- és hőszigetelő 

vakolatként kapillárisokon felszivárgó nedvesség és sókivirágzás miatt 
károsodott kő, tégla, tufa és vegyes falazatokon, akár nemrégiben 
épített épületekhez is;

• szárító- és hőszigetelő vakolatként kő falazatokhoz (pl.: mészkő) 
és/vagy különösen porózus, nedvszívó tégla falazatokhoz, és 
általánosságban bármilyen, sókivirágzással érintett falazathoz;

• szárító- és hőszigetelő vakolat vízparti vagy tengerparti épületek 
falazataihoz;

• rossz minőségű habarcs használatával épült épületek sérült 
vakolatainak javításához;

• természetes hatású, vakolatlanul hagyott kő, tégla és tufa falazatok 
hézagainak kitöltésére.

MAKROPÓRUSOS SZÁRÍTÓ- ÉS  
HŐSZIGETELŐ VAKOLAT
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PoroMap Intonaco

EN 998-1
KÜLTÉRI ÉS BELTÉRI
VAKOLÓHABARCSOK

EURÓPAI SZABVÁNYNAK
MEGFELEL

R-CS II
EN 998-1
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Műszaki adatok
Termék- és felhasználási adatok

Szín: világos szürke

Adalékok legnagyobb átmérője  
(MSZ EN 1015-1): 1 mm

A friss habarcs halmazsűrűsége 
(MSZ EN 1015-6): 1.300 kg/m³

A friss habarcs pórustartalma 
(MSZ EN 1015-7): > 25%

Minimális bedolgozási rétegvastagság: 20 mm

Maximális bedolgozási rétegvastagság: 30 mm

Teljesítményjellemzők
Nyomószilárdság 28 nap után  
(MSZ EN 1015-11):

2,5 N/mm²  
(CS II kategória)

Tapadószilárdság téglafalra  
(MSZ EN 1015-12):

≥ 0,4 N/mm²  
Töréskép (FB) = B

Kapilláris-vízabszorpciós tényező 
(MSZ EN 1015-18): 2,5 kg/m²

Páraáteresztési együttható  
(MSZ EN 1015-19): ≤ 10 µ

Hővezető képesség (λ10,dry) (MSZ EN 1745): 0,34 W/m • K  
(P = 50%)

Tűzállóság (MSZ EN 13501-1): A1 osztály

Szulfátállóság: magas

Sókivirágzás
(félig vízbe merítést követően): nincs

Kiszerelés: 20 kg-os zsákok

Anyagszükséglet: 10–11,5 kg/m²  
(rétegvastagság cm-enként)
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PoroMap Rinzaffo Macchina

Puccolán reakciójú hidraulikus kötőanyag alapú, 
páraáteresztő, sóálló, vakológéppel bedolgozandó 
előfröcskölő habarcs szárítóvakolatok alá

ALKALMAZÁSI TERÜLET
• Beltéri és/vagy kültéri makropórusos, szárító- és hőszigetelő 

vakolatként kapillárisokon felszivárgó nedvesség és sókivirágzás miatt 
károsodott kő, tégla, tufa és vegyes falazatokon, akár nemrégiben 
épített épületekhez is;

• szárító- és hőszigetelő vakolat kő falazatokhoz (pl.: mészkő) és/vagy 
különösen porózus, nedvszívó tégla falazatokhoz, és általánosságban 
bármilyen, sókivirágzással érintett falazathoz;

• szárító- és hőszigetelő vakolatként vízparti vagy tengerparti épületek 
falazataihoz.

PÁRAÁTERESZTŐ ELŐFRÖCSKÖLŐ HABARCS
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PoroMap Rinzaffo Macchina

EN 998-1
KÜLTÉRI ÉS BELTÉRI
VAKOLÓHABARCSOK

EURÓPAI SZABVÁNYNAK
MEGFELEL

GP-CS IV
EN 998-1
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Műszaki adatok
Termék- és felhasználási adatok

Szín: világos szürke

Adalékok legnagyobb átmérője  
(MSZ EN 1015-1): 2,5 mm

A friss habarcs halmazsűrűsége 
(MSZ EN 1015-6): 1.800 kg/m³

A friss habarcs pórustartalma 
(MSZ EN 1015-7): > 20%

Bedolgozási rétegvastagság: 5 mm

Teljesítményjellemzők
Nyomószilárdság 28 nap után  
(MSZ EN 1015-11):

≥ 8 N/mm²  
(CS IV kategória)

Tapadószilárdság téglafalra  
(MSZ EN 1015-12):

≥ 0,5 N/mm²  
Töréskép (FB) = B

Kapilláris-vízabszorpciós tényező 
(MSZ EN 1015-18): W 1 kategória

Páraáteresztési együttható  
(MSZ EN 1015-19):

< 20 µ

Hővezető képesség (λ10,dry) (MSZ EN 1745): 0,57 W/m • K  
(P = 50%)

Tűzállóság (MSZ EN 13501-1): A1 osztály

Szulfátállóság: magas

Sókivirágzás
(félig vízbe merítést követően): nincs

Kiszerelés: 25 kg-os zsákok

Anyagszükséglet: 7,5-8 kg/m² (5 mm vastag réteghez)
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PoroMap Intonaco Macchina

Puccolán reakciójú, hidraulikus kötőanyag alapú, 
makropórusos, sóálló, vakológéppel bedolgozandó szárító- 
és hőszigetelő vakolat a felszivárgó nedvesség és a vízben 
oldható sók által károsított falazatok helyreállítására

ALKALMAZÁSI TERÜLET
• Beltéri és/vagy kültéri makropórusos, szárító- és hőszigetelő 

vakolatként kapillárisokon felszivárgó nedvesség és sókivirágzás miatt 
károsodott kő, tégla, tufa és vegyes falazatokon, akár nemrégiben 
épített épületekhez is;

• szárító- és hőszigetelő vakolatként kő falazatokhoz (pl.: mészkő) 
és/vagy különösen porózus, nedvszívó tégla falazatokhoz, és 
általánosságban bármilyen, sókivirágzással érintett falazathoz;

• szárító- és hőszigetelő vakolat vízparti vagy tengerparti épületek 
falazataihoz;

• rossz minőségű habarcs használatával épült épületek sérült 
vakolatainak javításához;

• természetes hatású, vakolatlanul hagyott kő, tégla és tufa falazatok 
hézagainak kitöltésére.

MAKROPÓRUSOS SZÁRÍTÓ- ÉS
HŐSZIGETELŐ VAKOLAT
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EN 998-1
KÜLTÉRI ÉS BELTÉRI
VAKOLÓHABARCSOK

EURÓPAI SZABVÁNYNAK
MEGFELEL

R-CS II
EN 998-1

Műszaki adatok
Termék- és felhasználási adatok

Szín: világos szürke

Adalékok legnagyobb átmérője  
(MSZ EN 1015-1): 1 mm

A friss habarcs halmazsűrűsége 
(MSZ EN 1015-6): 1.200 kg/m³

A friss habarcs pórustartalma 
(MSZ EN 1015-7): > 20%

Minimális bedolgozási rétegvastagság: 20 mm

Maximális bedolgozási rétegvastagság: 30 mm

Teljesítményjellemzők
Nyomószilárdság 28 nap után  
(MSZ EN 1015-11):

2,5 N/mm²  
(CS II kategória)

Tapadószilárdság téglafalra  
(MSZ EN 1015-12):

≥ 0,4 N/mm²  
Töréskép (FB) = B

Kapilláris-vízabszorpciós tényező 
(MSZ EN 1015-18): 2,5 kg/m²

Páraáteresztési együttható  
(MSZ EN 1015-19):

≤ 10 µ

Hővezető képesség (λ10,dry) (MSZ EN 1745): 0,30 W/m • K  
(P = 50%)

Tűzállóság (MSZ EN 13501-1): A1 osztály

Szulfátállóság: magas

Sókivirágzás
(félig vízbe merítést követően): nincs

Kiszerelés: 20 kg-os zsákok

Anyagszükséglet: 11,5-13 kg/m²  
(rétegvastagság cm-enként)
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Finomszemcséjű, sóálló, páraáteresztő, mészbázisú 
simítóhabarcs a természetes hatásért

ALKALMAZÁSI TERÜLET
• Természetes felületképző anyag kültéri/beltéri, durva szemcséjű, 

makropórusos szárító- és hőszigetelő vakolatokra a kapillárisokon 
felszivárgó nedvesség és a sókivirágzás miatt károsodott falazatok 
helyreállításához;

• természetes felületképző anyag durva szemcséjű szárító- és 
hőszigetelő vakolatokra vízparti vagy tengerparti falazatokhoz;

• természetes felületképző anyag új szárítóvakolatra vagy meglévő, 
mészbázisú vakolatra kő, tégla, tufa és vegyes falazatokhoz, akár 
történelmi / művészettörténeti jelentőségű épületekhez is;

• természetes felületképző anyag durva szemcsés, páraáteresztő, 
mészbázisú vakolatokhoz;

• természetes felületképző réteg a légkörben lévő anyagok és környezeti 
viszonyok hatására, vagy elöregedés miatt károsodott mész alapú 
vakolatokhoz.

FINOMSZEMCSÉJŰ, PÁRAÁTERESZTŐ 
SIMÍTÓHABARCS

PoroMap Finitura



EN 998-1
KÜLTÉRI ÉS BELTÉRI
VAKOLÓHABARCSOK

EURÓPAI SZABVÁNYNAK
MEGFELEL

GP-CS IV
EN 998-1

Műszaki adatok
Termék- és felhasználási adatok

Szín: krémfehér

Adalékok legnagyobb átmérője  
(MSZ EN 1015-1): 0,4 mm

A friss habarcs halmazsűrűsége 
(MSZ EN 1015-6): 1.800 kg/m³

Maximális bedolgozási rétegvastagság: 2 mm

Teljesítményjellemzők
Nyomószilárdság 28 nap után  
(MSZ EN 1015-11):

10 N/mm²  
(CS IV kategória)

Tapadószilárdság téglafalra  
(MSZ EN 1015-12):

≥ 0,6 N/mm²  
Töréskép (FB) = B

Kapilláris-vízabszorpciós tényező 
(MSZ EN 1015-18): W 2 kategória

Páraáteresztési együttható  
(MSZ EN 1015-19): ≤ 15 µ

Hővezető képesség (λ10,dry) (MSZ EN 1745): 0,67 W/m • K  
(P = 50%)

Tűzállóság (MSZ EN 13501-1): E osztály

Szulfátállóság: magas

Sókivirágzás
(félig vízbe merítést követően): nincs

Kiszerelés: 25 kg-os zsákok

Anyagszükséglet: 1,4 kg/m² (rétegvastagság mm-enként)

PoroMap Finitura
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Műszaki kiadványok
A letöltések menüpont alatt különböző hasznos 
műszaki kiadványok találhatóak.

MAPEI KFT.
2040 Budaörs, Sport u. 2.
Tel.: 06 23 501 670
Fax 06 23 501 666
www.mapei.hu
mapei@mapei.hu /mapeihungary


