
  
 

               

 
 
 
 
 

VASPO BURKOLÓKŐ   
Összeszerelési útmutató 
 
Burkolt felület 
A burkolólapok ragasztásához szolgáló alapnak száraznak, tisztának, por-, zsír- és festékmaradvány-mentesnek 
és szilárdnak kell lennie. Ha az alapzat az instabilitás jeleit mutatja (porzik stb.) túlzottan nedvszívó (régi vakolat, 
Ytong, Porx), akkor javasolt az alapzat alapozóval való kezelése. 
Ha az alapfelület nem abszorbens (eredeti alapfelület, előgyártott beton), akkor az alapozáshoz az alapozót 
csak nagyon vékony rétegben visszük fel, miközben a ragasztási folyamatot az alapozó felvitelét követően 24 
órán belül szükséges elvégezni. 
 
Az burkolólapok darabjait egyenként javasolt kivenni a különböző csomagolásokból, hogy az esetleges 
színkülönbségek keveredését elkerüljük. A szennyeződéseket és a port el kell távolítani a burkolólapokról. 
Javasolt a hátoldalt mérsékelten benedvesíteni. A ragasztós tömítőanyagot simítóval vigye fel az alapfelületre. A 
jobb tapadás érdekében a ragasztóanyagot vékony rétegben visszük fel a burkolat hátoldalára, majd 
felhelyezzük. A burkolólapot finoman gumikalapáccsal beleütögetjük a felvitt ragasztóanyagba. A burkolatok 
beltéri/kültéri ragasztásához cementkötésű C2TE osztályozású ragasztóanyag ajánlott. 
 
Homlokzati szigetelésre történő burkolat elhelyezése 
Homlokzati szigetelésre történő VASPO STONE burkolatok elhelyezése esetén, javasoljuk a kivitelezővel 
helyszíni szemle során történő egyeztetést. Előfordulhat, hogy a homlokzati szigetelés megerősítése szükséges a 
burkolat elhelyezése előtt, szigetelést rögzítő dűbelek ( 4 db / m2 ) + üvegszálas háló elhelyezésével. 
 
A szlovák VASPO STONE gyár az útmutatót a MAPEI segítségével laboratóriumi körülmények között fejlesztette 
ki.  
 
Fugázás 
Kőre alkalmazható fugázóanyagot javasolt használni. A kitöltés szélessége néhány VASPO burkolólap esetében 
(pl.: tégla és homokkő hatású burkolatoknál) 1,5 - 2 cm. A burkolóanyag fugázása során fontos, hogy a hézag 
kellően száraz (a ragasztóanyag is), tiszta és pormentes legyen. Kültéri felhasználás esetén a VASPO burkolatok 
hidrofobizáláshoz ( vízlepergető felület eléréséhez)  színtelen hidrofób bevonat alkalmazása javasolt. A tiszta, 
száraz burkolat teljes felületére fel kell vinni egy ecsettel, permetezéssel, esetleg hengerrel. Beltéri felhasználás 
esetén a Duvilax BD-20 készítménnyel ellátott bevonat ajánlott (vízzel hígítva 1:10 arányban). A kezelés után 
élénkebbek lesznek a burkolat színei és eltűnnek a csomagolás során esetleg keletkezett kopások! 
 
Vágás, fúrás 
Az összes burkolat rövidebbre vágható vagy egyéb módon módosítható. A vágást vizes vágóval, megfelelő 
vágókorong használatával javasoljuk.  A vágás során keletkezett szennyeződések eltávolítása szükséges 
beépítés előtt (vágás után a burkolat beépítésének feltétele a por és szennyeződésmentes burkolatfelület). 
Lyukfúrás esetén betonhoz alkalmas fúrót használjon.  
 
Tisztítás 
A könnyebb szennyeződésekhez a folyékony típust használja, a nehezen eltávolítható szennyeződésekhez pedig 
a porszerűt javasoljuk. A folyékony tisztítószert ecsettel vigye fel a felületre és fontos, hogy 5 percnél hosszabb 
ideig NE hagyja rajta a burkolaton. Mossa le vízzel vagy szivaccsal. A porszerű tisztítószert-terméket vigye fel 
a jól benedvesített felületre, ezután a tisztítást folytassa úgy, ahogyan a folyékony típusnál. Nedvesség hatására 
előfordulhat, úgynevezett „sókivirágzás”, mely a betontermékek sajátos tisztulási folyamata, továbbá olyan 
helyeken fordulhat elő ahol nem megoldott a burkolat alatti  
felületek vízszigetelése. Ez a felületi „jelenség” nem minőségi probléma, ezáltal erre minőségi kifogás nem 
alapozható.  Ez technikailag nem akadályozható meg teljesen, annak ellenére sem, hogy a VASPO termékek 
tartalmaznak olyan adalékanyagokat, melyek megelőzik, hogy ezek kialakulhassanak.  A burkolat minőségét ezek 
semmilyen módon nem befolyásolják, idővel pedig elvesznek vagy akár vízzel és ecetes oldattal eltávolíthatóak.  
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