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BIOKAY—Természetes építőanyagok az egészséges otthonokért 

A BIOKAY márkanév alatt csak olyan építőanyagokat gyártunk és forgalmazunk melyek támogatják a fenn-

tartható építést, egészségünkre ártalmatlanok, kiváló minőségűek és időtállóak. 

A Biobaushop Kft. tulajdonosaiként több mint 10 éves nemzetközi tapasztalattal rendelkezünk a természetes 

építőanyagok gyártásának és forgalmazásának területén. Az évek alatt több száz építkezésen vettünk részt.  

Eddigi tapasztalatainkat és a Magyarországon fellelhető kiváló alapanyagokat használtuk fel, amikor is úgy 

döntöttünk, hogy megkezdjük vályogvakolataink 2015-ben, majd 2017 –től a további kísérleteknek és fejlesz-

téseknek köszönhetően már a színes vályog nemesvakolatok és vályogfestékek is elérhetőek hazai gyártás-

ban. 2017-ben hosszas előkészítést követően sikeres vizsgát tettünk az Európai Vályogépítészeti Központ-

ban és még ebben az évben elindítjuk a magyarországi vályogos szakember képzést, melynek eredménye-

ként olyan képzett szakemberek kerülnek ki az oktatásunkról, akik magabiztosan fognak a régi vályogházak 

felújításához, valamint a modern vályog építőanyagokat helyesen alkalmazzák majd a mostani fokozottan 

energiatakarékos új épületekben is. Emellett a világ legnagyobb természetes hőszigetelő anyag gyártójának 

a STEICO csoportnak a hazai képviseletét is ellátjuk, melynek termékei között több olyan is megtalálható, 

amely a vályog építőanyagokkal kombinálva még hatékonyabban hozzájárul egy egészséges, és energiata-

karékos otthon kialakításához! 

Sikerült elérnünk a kitűzött célt, és büszkén állíthatjuk, hogy csak olyan termékeket gyártunk és forgalma-

zunk, melyeket személyesen is kipróbáltunk és saját otthonunkba is bármikor beépítenénk. Természetes épí-

tőanyagaink mind a környezetünkre, mind pedig az egészségünkre pozitív hatással bírnak, hozzájárulnak ott-

honaink lakóklímájának nagymértékű javulásához. Innen jött mottónk is: BIOKAY—természetes építőanyag-

ok az egészséges otthonokért! 

Amennyiben jövőbeni projektjéhez, vagy folyamatban lévő építkezéséhez szeretne segítséget kérni, készség-

gel állunk rendelkezésére! 

 

Bíró Péter 

tulajdonos, ügyvezető  



Vályogvakolatok—általános leírás 

A vályogból készült beltéri vakolatok ismét nagy népszerűségnek örvendenek az építkezők és felújítók körében. 

Míg régen egyszerűbb épületekben használták a vályogot, és helyben kitermelt anyaggal dolgoztak, mára a gyári 

körülmények között gyártott, minősített vályogvakolatokat a pozitív élettani és pozitív lakóklimatikus hatása miatt 

keresik.  

A vályogvakolatoknak különlegesen szép, élő felületük van, mely egyaránt lehet sima, rusztikus de akár különbö-

ző díszítőfestő technikák is elkészíthetőek a színes vályog nemesvakolatok alkalmazásával. 

A vályogvakolatok jelentősen több nedvességét  képesek a levegőből felvenni és eltárolni (mininalizálják a pené-

szedés veszélyét), mint bármely más építőanyag, mely a nagy pórustérfogatuknak  (1dm3 vályognak a belső felü-

lete kb 130m2) és a vályogban található agyagásványoknak köszönhető.  Így a vályog építőanyagoknak és a vá-

lyogvakolatnak is aktív légtisztító hatása van, melyet előszeretettel használnak a mai alacsonyenergiájú vagy akár 

passzívházakban is.  A vályogvakolatokat lakó és ipari épületekben egyaránt használják, és szinte bármely ma 

ismert felületre felhordhatóak. A BIOKAY vályogvakolatok különösen tiszta és magas agyagtartalommal készül-

nek, mely a vályogvakolatok között is átlagon felüli páraszabályozó képességet, károsanyagmegkötő képességet 

jelent. Vályogvakolataink az immáron 10 éves gyártási tapasztalatnak köszönhetően kiváló tapadással rendelkez-

nek, mind vakológéppel, mind hagyományos kézi módon is kivitelezhetőek. Kiszerelések: 25kg-os zsákos, 500kg-

os Big Bag és 1000kg-os Big Bag. 

 



A vályogvakolatok vízben oldhatóak. Nem kötnek, hanem a felhasznált víz kiszáradásával érik el szilárdságu-

kat, újranedvesítéssel hosszú ideig elnyújtható és stressz mentessé tehető a  vakolat felhordása. A vízben 

történő oldódása, egyben azt is jelenti, hogy a földre lepotyogott szennyeződésektől mentes vályog újrafel-

használható, nincs hulladék az építkezésen! 

Az újraformázhatóság és vízben oldódó kötés fontos szempont, mely ideálissá teszi a vályogot műemléképü-

leteknél történő alkalmazására.  

A vályog ártalmatlan a bőrre, és mind a kivitelezéshez használt szerszámok és gépek egyszerűen és könnyen 

megtisztíthatóak. A vályog plasztikusságának köszönhetően nagy mértékben formázható, strukturálható és 

nagy rétegvastagságban is felhordható. 

A vályogvakolatokat főként lakóépületekben alkalmazzák, ahol bármely helyiségben alkalmazható kivétel a 

fürdőszoba azon részén, ahol közvetlenül csapóvíz érheti. A pincéknél történő alkalmazásnál a pincének szá-

raznak kell lennie a meleg légáramlatok páralecsapódását a hideg pincefalakon ki kell zárni. 

Amennyiben a vakolt felület nagy mechanikai elvárásoknak kell megfelelnie (lépcsőházak, tárolók stb), meg 

kell vizsgálni, hogy a cementvakolatoknál puhább vályogvakolat alkalmas –e, 

BIOKAY vályogvakolatok saját kivitelezésben  

A vályogvakolatokat egyre gyakrabban saját kivitelezésben kerülnek felhordásra.  Nem  kell aggódni amiatt, 

hogy az anyag gyorsan megköt, hiszen újranedvesítve ismét plasztikus lesz a vakolat , és bekeveréstől szá-

mítva akár 5 napig dolgozhatunk az anyaggal.  A még kevésbé gyakorlott építtetők, felújítók a gyártói kivitele-

zési segédlet, kivitelezési videók alapján tájékozódhatnak,  illetve kérdések esetén bizalommal fordulhatnak a 

gyártóhoz. Lehetőség van folyamatban lévő  2 napos Work-shopokon a szükséges elméleti és gyakorlati tu-

dás megszerzésére, a workshopok időpontjairól az info@valyogvakolat.hu email címen érdeklődhet.  

Előkészületek 

A vakolási munkákat akkor lehet elkezdeni, amikor már a vakolandó falak szárazok.  Kifejezetten igaz ez, be-

tonfelületeknél és a hosszú száradási időt igénylő döngölt / zsaluzott vályogfalaknál. 

Azon épületrészek, melyek tartósan nedvesség és sóterhelésnek vannak kitéve, nem alkalmasak a vályoggal 

történő vakolásra. Egy vályogvakolat semmiképpen nem hasonlítható össze egy szárítóvakolattal. A padló 

közeli falszakaszok szárazságát szintén ellenőrizni kell vakolás előtt, amennyiben ez nem biztosított először a 

falat kell kiszárítani— pl. termikus falszárítás, bővebb információért forduljon kollégáinkhoz . 

info@valyogvakolat.hu email címen. 

Szennyezett felületek: a szennyezett falszerkezeteket, régi kéményeket vakolás előtt az általánosságban 

használt festő anyagokkal előtte le kell választani, le kell kezelni.  



Előkészületek 

Mint minden más vakolatnál, a vályogvakolat esetében is takarással és ragasztással kell védeni a határoló 

szerkezeteket a szennyeződésektől. Mivel a vályogvakolat vízben oldódó így eltávolítása jóval egyszerűbb, 

azonban ritka esetekben előfordulhat, hogy a fa felületeket  elszínezi, ezért azokat gondosan le kell ragaszta-

ni.   

Előnedvesítés 

Más vakolatokkal ellentétben a vályog nem köt meg kémiailag.  A túlságosan szívó felületeket célszerű elő-

nedvesíteni, mely meghosszabítja a kivitelezési időt és megköti a felületen lévő esetleges port. 

Előfröcskölés, alapozás 

Vályogtágláknál, és égetett kerámia falazatnál nem szükséges előfröcskölés vagy alapozás.  

Beton felületnél a megfelelő tapadás biztosítása érdekében, egy kontakt réteg  (tapadóréteg 10-es fogas 

glettvassal 2-3 mm vastagságban ) felhordása szükséges. Figyelem a tapadóhídnak teljes mértékben száraz-

nak kell lennie, mielőtt a vakolást megkezdi.  

Szalmabálákra történő vakolásnál az első réteg egy nagyon híg vályogos előfröcskölés kerüljön a szalmára, a 

fa részeket, vakolathordó náddal kell ellátni. 

Fagyás, száradási idő 

Különösen a vastagabb rétegben felhordott vályogvakolatoknál kell a megfelelő száradási időtt az építési nap-

lóba rögzíteni, melyet gépi szárítással jelentősen le lehet rövidíteni.  A vályogvakolatnak felhordást követően 

fagymentesen kell kiszáradnia. A kivitelezési hőmérsékletnek a  +5 fokot nem szabad alulmúlnia. A kétrétegű 

vakolásnál az első rétegnek meg kell húznia és kellően stabilnak kell lennie, mielőtt tovább folytatjuk a munkát 

a második réteggel . 

Vakolathordó rétegek 

A vályogvakolatoknál leggyakrabban használt  vakolathordó anyag a stukatúr-

nád. A nád rögzítése történhet kapcsokkal, mely esetben a kapcsok közötti tá-

volság 5-7cm legyen. 

 

Szintén alkalmasak vakolathordó rétegként a vékonyabb fagyapot hőszigetelő 

táblák 20-40mm-es melyekre 8-10mm vastag vályogvakolat kerül. Figyelem tel-

jes felületű hálózás szükséges a repedések elkerülése érdekében. 



Alapozók: 

A problémás felületek, túlságosan sima felületeket egy szemcsés  diszperziós-szilikátalapozóval kell előkezel-

ni. A minimális diszperziós adalék segít a könnyebb kivitelezhetőségben.  

Vékony rétegben felhordott vályogvakolatoknál >4mm, szemcse nélküli alapozó is elegendő. 

Vakolat típusok 

Vályog alapvakolat: egy durvább szemcseméretű anyag, melynek színét a bányaanyag határozza meg. Fel-

használása: első rétegként a nagyobb egyenetlenségek kiegyenlítésére, vályog belső oldali hőszigetelő rend-

szereknél, mint ragasztóanyag.  Kiszerelések:  25kg-os zsákos, 500kg-os Big Bag és 1000kg-os Big Bag. 

Összetétel: vályog, agyag, homok és cellulóz. Anyagvastagság: 8mm—25mm rétegenként. Anyagigény: 14 

kg / m2 / 1cm. Figyelem az ennél vastagabb vakolatrétegeknél több rétegben szükséges dolgozni és az 

egyes rétegeknek teljesen ki kell száradni a következő réteg felkerülése előtt. 2 szeres anyagvastagság 4x 

száradási időt jelent, melyez az építési naplóban rögzíteni kell! 

Zsugorodási repedések 

Mivel az alapvakolat úgy lett összeállítva, hogy nagyobb rétegvastagságokat is ki lehessen vele vakolni, és a 

tapadásnak is megfelelőnek kell lennie, így a vakolat agyagtartalma igen magas ezáltal „kövér”. Minél vasta-

gabb rétegben visszük fel a vakolatot annál valószínűbb, hogy zsugorodási repedések alakulnak ki a felüle-

ten, melyek nem hibák, épp ellenkezőleg elvárt hatás, melyet a rá kerülő fedővakolat el fog fedni. Dekoratív 

befejező felületeknél mindenképpen két rétegű vakolat felépítés szükséges, és a felületet a nemesvakolat fel-

hordása előtt gondosan be kell szivacsolni. A repedések mérete : >= 1-2 mm.  A z ennél nagyobb repedések  

oka lehet: túlságosan laza, pergő fogadófelület, túlságosan híg anyaggal történő vakolás, túlságosan hosszú 

keverési idő, túl gyors száradás. 

Vályog fedővakolat 

A BIOKAY Univerzális vályogvakolat egy anyagban jelenti a vályog alapvakolat, és vályog fedővakolatot.  

Anyagvastagság: 4-10mm .  

Vályogvakolatok felépítése, és fogadófelületek 

Egyrétegű vagy kétrétegű vakolás?  A BIOKAY Univerzális vályogvakolat nemcsak vályog felületekre hordha-

tó fel, hanem a mai alkalmazott falazó anyagok bármelyikére. Az hogy egy –vagy kétrétegű felépítés szüksé-

ges, függ a fogadófelület minőségétől, és a végső felületképzés fajtájától (Q2, Q3 vagy díszítőfestő technikák, 

surlófénybiztos felület). Amennyiben a fogadófelület nagyobb fúgákkal rendelkezik akkor legtöbbször csak 2 

rétegben lehet megoldani a vakolást.  Az 1 cm-es egyrétegű felhordásnál a különböző anyagváltások, csövek 

nehezen fedhetőek el. 



Vakolatfelépítés, fogadó felületek 

A legtöbb régi épületnél a kétrétegű vakolás jóval egyszerűbb és szebb eredményt hoz. Vakolaterősítő háló 

alkalmazása (12*12mm-es lyukátmérőjű 110gramm / m2 –es üvegszövet háló pl. Lorencic) esetén is kétréte-

gű vakolás ajánlott. 

Konklúzió: a vályogvakolatok esetében a leggyakrabban alkalmazott felépítés a kétrétegű felhordás. 

Előfröcskölés:  a fogadófelülettel szembeni kétség esetén egy felhigított anyaggal történő előfröcskölés alkal-

mazható (pl. Szalmabála falak vakolása, terméskő) melyel a kellő tapadás és az egyenletes szívóképesség 

biztosítható.  

Minden esetben célszerű a teljes felületű vakolás megkezdése előtt egy nagyobb falfelületen mintát készíteni, 

hogy biztosan meggyőződhessen a felület alkalmasságáról.  

Masszív falazatok Előkezelés szükséges 

igen / nem 

Alapvakolat vastagsá-

ga 

Hálózás  

Lukacsos téglák Előnedvesítés 15-25mm / réteg Nem szükséges, csak 

falfűtés esetén 

 

Tömör téglák Előnedvesítés 15-25mm / réteg Nem szükséges, csak 

falfűtés esetén 

 

Mészhomok téglák Részben,  szemcsés ala-

pozó 

10mm Nem szükséges  

Beton Tapadóhíd, gúzolás 8-10mm Nem szükséges  

Pórusbeton,  Kazeines alapozóval, 

vagy előnedvesítéssel a 

szívóképesség csökken-

tendő 

8-10mm Nem szükséges  

Vályog régi vakolat Előnedvesítés a por meg-

kötésé miatt,régi záró 

rétegek eltávolítása 

10-25mm / réteg   

Vályogtégla Előnedvesítés a por meg-

kötésé miatt, 

10-25mm / réteg   

Döngölt vályogfal Előnedvesítés szükséges 10-25mm / réteg   

Fagyapot tábla Nem szükséges 8-10mm Teljes felületű hálózás  

Nádszövet Nem szükséges  15-25mm Nem szükséges  

Régi mészcement vako-

lat 

Kétség esetén szilikát 

alapozó, régi záró réte-

gek eltávolítása 

6-10mm Csak építőanyag átme-

neteknél 

 



 Vakolat felépítések, fogadófelületek, folytatás: 

Az előző oldalon megadott adatok és értékek, az eddigi tapasztalataink alapján készültek a különböző 

felületken. A fogadófelület és a vakolatrendszer felépítésének konkrét megítélését mindig a helyszínen kell 

elvégezni és az a kivitelező felelősége, ezért ajánlott a munka megkezdése előtt próbfelület készítése! 

Masszív falazatoknál: 

Porózus tégláknál, tömör égetett téglánál, mészhomok téglánál, a vályogvakolatot közvetlenül felhordhatjuk a 

fogadófelületre. Az egy vagy kétrétegű felépítés eldöntéséhez vagy egy esetleges előfröcskölés alkalmazá-

sához, a fogadófelület minősége a meghatározó. A falazatot a vakolás elkezdése előtt célszerű benedvesíte-

ni a kivitelezési idő meghosszabbításának érdekében. 

Beton: visszamaradt zsaluleválasztó anyagot, szennyeződéseket a vakolás megkezdése előtt meg kell szün-

tetni, le kell választani. A tapadóhidat egy 4-6 mm-es fogas glettvas segítségével kell a felületre felvinni 

(függőleges felületeken vízszintes irányba húzva). Az anyagnak teljesen meg kell száradni, hogy a rákerülő 

vályogvakolatnak egyenletes szívóképes alapot adjon!  A felület nedszívó képességének a vizsgálatára, önt-

sünk vizet a felületre, ha elszineződést tapasztalunk megkezdhető a vakolás. A szennyezett betonfelület meg-

tisztításához, betontisztító folyadék szükséges, melyet ecsettel hordunk fel, majd tiszta vízzel  mossunk le. 

     

Mennyezetvakolásnál különösen ügyelni kell arra, hogy a vályogvakolatot kü-

lönös gondossággal, több rétegben kell felépíteni! Különösen a vastagon fel-

hordott mennyezeti vakolatnál szükséges a megfelelő tapadást ellenőrízni. 

 

Pórusbeton: Gázbeton, vagy pórusbeton felületeknél is alkalmazható a vályogvakolat. Minden esetben csök-

kenteni kell a felület  extrém szívóképességét, mely történhet előnedvesítéssel, vagy akár alapozó használa-

ta is szükséges lehet. A továbbiakban a pórusbetont is ugyanúgy vakoljuk mint a többi masszív falazatot. 

Régi vályogvakolatok: régi vályogvakolatok felújításánál tökéletesen használható a BIOKAY Univerzális vályog-

vakolat. A vályogvakolat tökéletesen tapad a vályogra. A vakolás megkezdése előtt el kell távolítani a laza, leper-

gő részeket, és a korábbi nem szakszerű javításokat.  A hibás részeket vályogvakolattal javítsuk ki. A fa gerendá-

kat, amennyiben azok szélesebbek mint 10cm vakolathordó közeggel kell ellátni (pl nádszövet). A különböző épí-

tőanyag átmeneteknél vakolaterősítő hálózás szükséges 5-5cm-es átlapolással. A vakolás megkezdése előtt a 

régi felületet egy seprővel pormentesíteni kell. Amennyiben vastagabban szükséges a régi vakolatra vakolni, ak-

kor első lépésként egy nagyon felhígított vakolattal kell előkenni a felületet, mely a jobb kötést segíti és a felületi 

feszültséget is minimalizálja. Régi vályogfelületeknél szinte mindig 2 rétegben kell vakolni, az installációs részeket, 

egyenetlenségeket először el kell fedni. A vályogvakolat felhordása rétegenként maximum 2,5cm vastagságban 

történhet. Amennyiben ennél nagyobb vastagság szükséges, akkor a falra először stukatúrnádat szükséges rögzí-

teni. 



Vályogtéglák és döngölt vályogfal: 

A vályogtéglákat két rétegben lehet bevakolni, az első réteg egyenlíti ki a fúgákat és a falazat egyenetlenségeit, 

míg a második réteggel simítjuk be a felületet.  

Döngölt vályogfalnál ügyelni kell arra, hogy a falazat már ne mozogjon, ülepedési és mozgási repedéseket ki kell 

zárni a vakolás megkezdése előtt. A jobb tapadás érdekében a döngölt falat elő kell nedvesíteni.  

Vályogrost építőlapok, gipszkarton 

A vályog építőlapokat nem lehet vastag vályogvakolattal vakolni a nagy nedvességbevitel miatt. Ez esetben 2-3 

mm vastagságban felhordott vályog nemesvakolat kerül a táblákra.  A táblák csatlakozásánál, hézagoknál a táblá-

kat a gipszkartonnál megszokott módon kell bandázsolni. A háló beágyazásához használt anyag a tábla gyártója 

által ajánlott anyag, míg a teljes felületű glettelés a BIOKAY vályog nemesvakolattal történhet. A teljes felületű 

glettelés előtt a táblákat kazeines  alapozóval szükséges kezelni, mely az egységes szívóképességért és  a kellő 

tapadást biztosítja. 

Gipszrost táblák: 

A gipszrost tábláknál hasonlóképpen kell eljárni, mint a gipszkartonnál. Az alapozó ebben az esetben diszperziós-

szilikát alapozó. Gipszkarton és gipszrost táblák esetében fontos, hogy az anyagnedvesség 1,5 % alatt legyen a 

tábla eldeformálását megelőzendő. 

Farost táblák, pl STEICO Internal 

A puhább felületű farost táblák 8-10mm vastagságban kerülnek vakolásra, teljes felületű üvegszövetháló beágya-

zása mellett (BIOKAY 12*12mm-es 110gramm / m2 üvegszövetháló). A vakolás megkezdése előtt a táblát finoman 

beérdesítjuk majd 3-4 mm BIOKAY Univerzális vályogvakolat felhordása következik. Ebbe a rétegbe kerül beágya-

zásra az üvegszövet háló, úgy hogy a háló teljesen el legyen fedve a vakolattal. Amikor az első réteg meghúzott 

kerülhet rá a második réteg 5-6mm vályogvakolat. 

OSB táblák: Ez esetben direktbe nem lehet felhordani a vályogvakolat, szükség van vakolathordó közeg beépítésé-

re mely lehet stukatúrnád, vagy egy vékony farost tábla pl. STEICO Isorel 19mm. 

Régi vakolatok (mész-cement, gipszes): a régi meszes vagy gipszes vakolatoknak stabilnak, hordképesnek és 

egyenletesen szívóképesnek kell lenniük a vakolás megkezdése előtt. Mindenképp ajánlott egy nagyobb próbafelü-

let készítése. A hiányzó részek, hibás részeket meszes, gipszes anyaggal javítsuk ki. az erősen kipergő laza ré-

szeket először fixálni kell. A vastagabb rétegben felhordott vakolatokhoz egy szilikát-diszperziós alapozó szüksé-

ges, míg a vékonyabb rétegű vakolatokhoz kazeines alapozót használjunk. A sima műgyantás bevonatokat egy 

szilikát-diszperziós alapozóval kezeljünk le.  

 

 



Felület előkészítés, régi  vakolatok 

A különböző vizsgálati eljárások nagy segítségünkre lesznek a már meglévő felületek alkalmasságának meg-

állapításában: 

1.1. szemrevételezés   

Szennyeződések , hamu , rozsdafoltok , nikotin, laza részek. 

1.2. dörzsöléses teszt 

A kezünket végighúzva a felületen, azt kicsit megdörzsölve könnyen észrevehető a poros, koszos felület. A 

dörzsölési próbákat több helyen is ell kell végezni. 

1.3. Karcoláspróba 

Kemény, hegyes tárggyal (gletvas, spakli) karcoljuk be a felületet, a hordképesség megállapítására. 

1.4. Hálópróba  

A felület hálószerűen nedvesítsük be vízzel. Amennyiben a víz lepereg, valószínűleg el kell távolítani a felület-

ről a záró rétegeket. 

1.5. Nedvességmérő  

A fogadófelület nedvességtartalmát könnyedén megállapítható. Az eltérő nedvességtartalmú felületek gyor-

san feltárhatóak így. 

Vályogvakolatok és a falfűtés 

 A 16mm-es vagy annál vastagabb felépítésű falfűtésrendszereknél 2 rétegben tudunk jó minőségű vakolatot 

kialakítani. 1. Az első réteg BIOKAY Univerzális vályogvakolatot két lépésben visszük fel: először kb 20mm 

vastagságban, hogy a csöveket teljes egészében elfedje és a vakolaterősítő üvegszövethálót is ebbe a réteg-

be ágyazzuk be a gletvas segítségével. Az első réteg kiszárításához beüzemelhetjük a fűtést is, amelynek 

következtében keletkezett repedéseket a második réteg vályogvakolattal fedünk majd el. A felület teljes kiszá-

radását követően következhet a második réteg vályogvakolat, mely 5-7mm vastagságban kerül felhordásra és  

elsimításra. Az így kapott felületet ideális esetben BIOKAY vályog nemesvakolattal látunk el, vagy vályogfes-

ték is kerülhet rá. 



Anyag előkészítés, és  anyagszükséglet 

A BIOKAY Univerzális vályogvakolat egy készvakolat, melyhez az építkezés helyszínén már csak vizet kell 

hozzáadni. Az előkészítés történhet habarcskeverővel  vagy akár egy betonkeverővel is. A víz mennyiségé-

nél a plasztikus, puding állagú anyag konzisztencia az ideális (20-25 százalék víz hozzáadása). Túlságosan 

kövérnek nem szabad az anyagnak lennie, mert akkor a tapadás gyengébb lesz a felülethez, de túlságosan 

hígnak sem szabad lennie, mert  felületi repedésekhez vezethet. 

Az anyagot alaposan át kell kavarni. majd fél órát állni hagyni. A túlzásba vitt, hosszú ideig tartó keverés sem 

jó, mivel így az agyagásványok aktiválása következtében szintén megnövekedik a repedések valószínűsége. 

Vakolás kézzel és vakológéppel 

BIOKAY vályogvakolat kézzel történő felhordásánál fánglival vagy glettvassal is fel lehet vinni a vakolatot. 

Nagyobb felületeknél gyors és professzionális megoldás a vakológépek használata. A BIOKAY Univerzális 

vályogvakolat felhordására alkalmasak a gipszes vakolatokhoz alkalmas gépek: PFT G4,G5, Putzmeister MP 

25.  Vakológéppel történő kivitelezésnél ügyelni kell a megfelelő áramellátásról. 

Vakolaterősítő hálózás: 

Az ideális háló a vályogvakolatokhoz a  BIOKAY 12*12mm-es 110gramm / m2 –es üvegszövetháló. Ez a háló 

egyesíti az ökologikus anyaghasználatot a könnyebb kivitelezhetőséggel. Néhány fogadófelületnél minden-

képpen ajánlott az erősítő háló alkalmazása, de ezt a helyszínen egyedileg kell megítélni, hogy a nagyobb 

biztonság érdekében érdemes –e a háló használata vagy sem.  A következő esetekben mindenképpen szük-

séges vakolaterősítő háló alkalmazása: 

 építőanyag átmenteknél 5-5cm átlapolással,  

 falfűtésnél és mennyezetfűtésnél teljes felületen,  

 valamint farost tábláknál. 

 

Profilok, élvédők: 

Vakolóprofilok és élvédők egyaránt alkalmazhatóak a vályogvakolatok esetében is. Az élvédőket hagyomá-

nyos gipszes vagy cementes anyaggal kell beágyazni / rögzíteni.  A padlóhoz közeli részeket sűrűbben kell 

rögzíteni, mert a vályogvakolat nem tapasztja oda az élvédőket, mint egy gipszes vagy cementes anyag.  A 

fém élvédőket,  a nemesvakolás előtt egy réteg fehér diszperziós festékkel kell lefesteni, a jobb tapadás érde-

kében, vagy fehér műanyag élvédőt kell használni.  

A vályogvakolat  felhordásához alkalmazott szerszámok megegyeznek a kőművesek által használt vakoló-

szerszámokkal 



 

Vályogvakolatok kivitelezéséhez használt szerszámok: 

A vályogvakolatok felhordásához használt szerszámok megegyeznek a normál vakolatokhoz használt kőmű-

ves és festőszerszámokkal. Fontos, hogy mindig tiszta rozsdamentes szerszámokkal dolgozzunk. Glettvas, 

Fogas glettvas, fángli, hosszú falsimító, szivacs (sárga burkolószivacs), polisztirol simító. Attól függően, hogy 

milyen  lesz a végső felület (csak festett, glettelt, díszítőfestő technika), kerül kiválasztásra a megfelelő szer-

szám illetve, hogy mikor kezdem el átdolgozni a felületet. 

Durvább, illetve simább felületek: 

A szivacsolással, polisztirol simítóval egy durvább textúra érhető el, míg a széles falsimítóval glettelve egy 

sima felületet kapunk mely a vályog nemesvakolatok felhordásához ideális alap. Festett felületekhez a 

szivacsolt, polisztirol simítóval átdolgozott felület alkalmas. 

Határoló felületek: 

A határoló felületek kialakítására különös gondot célszerű fordítani. Építőanyag váltásoknál pl. vályog—fa 

lezáró profilokat alkalmazhatunk, vagy a későbbi repedések irányított repedésképzéssel is megelőzhetőek. 

Sok esetben ez a hajszálvékony vágás tűnik fel legkevésbé a  különböző anyagváltásoknál, épületrész váltá-

soknál: fal—mennyezet. 

Száradás: 

A vályogvakolatoknál különös gondot kell fordítani a megfelelő száradásra, mivel a vakolat csak a felhasznált 

víz elpárologtatásával köt meg. A száradási idő nagy mértékben függ a felhordott anyagvastagságtól és a 

fogadófelülettől, és a megfelelő szellőztetéstől  (kereszthuzattal akár 2-5 perc alatt megtörténik a teljes lég-

csere ,míg bukó ablak mellett ez 50-60 perc). Például egy 1cm vastagságban felhordott vályogvakolat poró-

zus tégla felületnél és jó száradási feltételek mellett akár 5 nap alatt kiszárad,a 2-3 vastagságban felhordott 

vályog nemesvakolatok akár 12-24 óra elteltével is kiszáradnak. A száradási idő lerövidítéséhez alkalmazha-

tóak  elektromos szárítógépek (gázos szárítógépek használata nem megengedett vályogvakolatok esetén), 

falfűtés esetén, a fűtés üzembe helyezése is.   

Penészképződés a száradás folyamán: 

Rossz száradási feltételek mellett  a kémiailag semleges vályog felületen az építkezésen található por által 

minimális penészedéshez vezetni. Ebben az esetben a száradást / szárítást azonnal meg kell gyorsítani. Ha 

a vályogvakolat egyszer már kiszáradt, attól kezdve a vályogvakolat teljes mértékben képes ellátni párasza-

bályozó képességét a penészedés megelőzésére. 



Vályogvakolatok befejező rétege, festékek, burkolatok 

A befejező réteg felhordását megelőzően a vályogvakolatnak teljes mértékben száraznak kell lennie. Általá-

nosságban elmondható, hogy a felület kopásállóságának növelése érdekében és a magasabb minőségű si-

ma felületekhez  2 réteg vályog nemesvakolat felhordása szükséges, mely egyben már a végső színt is je-

lentheti és nem szükséges átfesteni.  A vályogvakolatok pozitív lakóklimatikus hatását nem szabad a rá kerü-

lő bevonatnak negatívan befolyásolni, lezárni.  A vályog festékek, vályog struktúrafestékek minősége akkor a 

legszebb ha rövid szőrű festőhengerrel vagy korongecsettel hordjuk fel.   

A kivitelezéstől függően különböző textúrákat érhetünk el a vályog nemesvakolatokkal, melyek hatással van-

nak a tudatalattinkra.  Míg egy sima felület finomnak, nyugodtnak és puhának hat, a durvább struktúráknál. 

Ezen kívül a végső felület függ az anyagválasztástól, a felületi struktúrától, a kivitelezés időpontjától (még pu-

ha anyaggal dolgozunk, vagy már meghúzott anyaggal) 

A különböző felületképzések és struktúrák az alábbi táblázatból ismerhetőek meg: 

 

 

Szerszám Struktúra Kivitelezési időpont Anyagválasztás 

Szivacs Élő, durvább struktúra Korai időpontban, amikor is a 

vályog még puha 

BIOKAY vályog nemesvakolat 

BIOKAY univerzális vályogva-

 Finom, a homok, kavicsok, és 

egyéb rostos adalékok látható-

vá válnak 

Későbbi időpont, amikor is a 

vályog már meghúzott, 

bőrkemény felület 

BIOKAY vályog nemesvakolat 

Univerzális vályog fedővakolat 

Falcsiszoló műanyagból, vagy 

fából 

Erősen betömörített felület A vályog már meghúzott, 

bőrkemény. Nem ragad a csi-

szolóhoz. 

Vályog fedővakolat 

Glettvas Sima, glettelt felület A vályog már meghúzott, eset-

leg túl van az első 

szivacsoláson 

Vályog alapvakolat, vályog 

fedővakolat 

Japán glettvas Nagyon sima, polírozott felüle-

tek 

Közvetlenül a vályog felhordá-

sa után, a vályog még puha. 

Vályog nemesvakolat 

Ecset, seprő, quast Halszálka struktúra Röviddel a felhordást követő-

en, a vályog még puha 

Vályog nemesvakolat 



Felületképzések, struktúrák: 

 

A következő befejező rétegek alkalmasak a vályogvakolatokra: 

BIOKAY vályog struktúrafesték és vályogfesték: ezen vékony bevonatok vályogból illetve agyagból, finom 

kvarchomokból és cellulózból állnak mesterséges adalékoktól mentesek.  

Mészfestékek: a mészfestékeknek és mész kazeinfestékeknek szintén jó a fedőképességük, mint a vályog-

festékeknek és szintén alkalmasak a vályogvakolatok befejező rétegeként. A mészfestékeket lehetőség sze-

rint minél vékonyabban kell felhordani, egyenletes vastagságban. Általában 2-3 réteg ajánlott. 

Szilikátfestékek: a szilikátfestékek nagyobb kézügyességet és jártasságot igényelnek, mint a mész –vagy vá-

lyogfestékek, használatukkal azonban számtalan színvariáció valósítható meg. 

Tapéták: A vályogvakolatokat általában vályog nemesvakolattal gletteljük vagy vályogfestékkel látunk el. A 

felület letapétázása esetén annak páraszabályozó képességét teljesen elzárjuk. A sima és struktúrálatlan 

felületre lehetséges tapétázni ha mindenképpen ez az elvárás, előtte azonban a felületet alapozni kell vagy 

lefesteni. 

Csempeburkolatok: Azokon a részeken, ahol nagy felületen kerül csempézésre, a fürdőszobában ott nem 

szabad vályogvakolatra burkolni. Kisebb részeken, ott ahol nem érheti tartós nedvesség a vakolatot, nem 

közvetlenül csapóvíznek kitett felület ott alkalmazható a vályogvakolat burkolásnál. Előkezelésnek használjon 

mélyalapozót két rétegben, melyre flexibilis csemperagasztó kerül.  Alapvetően a vályogvakolatok burkolása 

nem ajánlott, hiszen a vályog pozitív tulajdonságait a csemperagasztó és a csempe lezárja. 

 



Felületképző anyagok: 

 

Különleges felületek: 

Kályhák, kandallók: A kályhák és kandallók vakolása, díszítése történhet vályogvakolattal is. A nehéz vályog 

jól tárolja a hőt, és hosszú időn keresztül egyenletesen adja le.  

 

 

 

 

 

 

 

BIOKAY Univerzális vályogvakolat 

  

Kültéri és beltéri vakolóhabarcs építési munkákhoz, alapvakolat 

  

  

 

Testsűrűség 1811 kg/m3 

Nyomószilárdság 1,6 N/mm2   (CS I) 

Hajlítószilárdság 0,8 N/mm2 

Tapadószilárdság (kerámián) 0,08 N/mm2 

Tapadószilárdság (vályogtéglán) 0,03 N/mm2 

Kapilláris-vízfelvétel 0,66 kg/(m2.min0,5)   (W 0) 

Vízbehatolás kapilláris vízfelvételi vizsgálat során 121,5 mm 

Vízáteresztő képesség meghatározott alapfelületen 11,0 ml/cm2 

Páradiffúziós tényező 6,15 

Hővezetési tényező 0,42 W/(mk)   (T 1) 
Tűzvédelmi osztály A1 

Szervesanyag-tartalom legfeljebb 0,73 m% 

Tartósság: Nyomószilárdság fagyasztás után 2,1 N/mm2 

Tartósság: Hajlítószilárdság fagyasztás után 1,0 N/mm2 

Szorpc. izotherma (Nedv.tartalom 40% páratart-nál) 2,2 m% 

Szorpc. izotherma (Nedv.tartalom 100% páratart-nál) 7,1 m% 

TNY azonosító BS-01UNIV-01 

Csomagolás: 25 kg-os zsák, 
500, 1000 kg-os big bag 



Fotók & Mintaképek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vályogvakolat belső oldali hőszigetelésnél 

STEICO farost táblákrs 

Vályogvakolat vályogtéglára felhordva 

Vályogvakolat tégla 

falfelületre 

Vályovakolat nádszövetre Szemcsés alapozó 

vályogvakolás előtt 
PFT G-4-es vakológép 

Vályogvakolat falfűtésre Vályogvakolat szalmabálára, közte a fa vázon 

nádszövet vakolathordó rétegként. 



 

Vályogvakolatok és vályog nemesvakolatok 

Vályog építőanyagok és megoldások felújításhoz 

Modern vályogépítészeti megoldások alacsonyeregiájú aktív, illetve passzívházakhoz 

Kreatív felületképzések vályoggal 

Természetes hőszigetelő anyagok: STEICO farost hőszigetelések, kender hőszigetelések. 

 

Elméleti és gyakorlati oktatások építészeknek és kivitelezőknek egyaránt. 

Gyakorlati Work-shopok építkezőknek és felújítóknak 

Konferenciák és kiállítások: ÖKO HOME Expo, Öko Építés—Felújítás  

Tanácsadás: Építészeknek,kivitelezőknek és építtetőknek egyaránt 

 

Amennyiben valamely ökoprojektjéhez szeretne hozzáértő kivitelezőt találni, minősített szakkivitelező partne-

reink segítségére lesznek a szakszerű és minőségi kivitelezésben. 

 

Amennyiben Ön kivitelező és szeretne a jövőben az öko építészetre szakosodni, folyamatos szakmai  képzé-

sekkel, hazai és külföldi gyakorlati lehetőségekkel segítjük a tanulásban. 

 

Bővebb információért kérem keressen a p.biro@biobaushop.hu email címen. 



BIOBAUSHOP KFT— Természetes építőanyagok az egészséges otthonokért!  

www.valyogvakolat.hu 

BIOKAY Webshop: www.biobuashop.hu 

E-mai: info@valyogvakolat.hu 

Tel: +36-70-3639868 

BIOKAY Ausztria  

BIOKAY Wien—Michael Weihtrager 

1020 Wien Taborstrasse 51 

+43 650 3467555 

Fax: +43 1/ 25330331843 

 

HOGYAN TOVÁBB? 

Lépjen kapcsolatba velünk, és kérje első ingyenes és kötelezett-

ségmentes konzultációnkat a lenti elérhetőségeink valamelyikén: 


