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Baumit ArtLine Glitter

A termék:

Felhasználásra kész, diszperziós bázisú, csillámhatású, áttetszı festék.
Idıjárásálló, erısen víztaszító, jó páraáteresztı.

Összetétel:

Szerves kötıanyag (akrilát), ásványi pigmentek, fémescsillámok,
adalékszerek, víz.

Mőszaki adatok:

Sőrőség:
pH-érték:
Páradiffúziós ellenállási szám (µ):
Anyagszükséglet:

kb. 1,0 kg/dm
8,5
kb. 50
2
kb. 0,1-0,15 kg/m , egy rétegben.

Száradási idı:
Színe:

kb. 12 óra, körülményektıl függıen.
Áttetszı, 4 különbözı csillámhatással.

Veszélyességi
besorolás:

3

Nem megjelölés-köteles.
S mondat:
S 2: Nem kerülhet gyermekek kezébe
S 24: A bırrel való érintkezés kerülendı
S 25: Kerülni kell a szembejutást
S 37: Megfelelı védıkesztyőt kell viselni

Tárolás:

Száraz, hővös és fagymentes helyen lezárva 6 hónapig tárolható.

Minıség:

Ellenırzés saját és független vizsgáló laboratóriumban.

Kiszerelés:

5 és 15 kg-os mőagyag vödörben

Alapfelület:

Az alapfelület legyen száraz, jó teherbíró- és nedvszívóképességő, fagy-,
por-, sókivirágzás- és laza részektıl mentes.
Alkalmas:
• dörzsölt felülető mész-cement és cementvakolatokra
• jól tapadó ásványi és szilikátfestékekre
• jól tapadó diszperziós vakolatokra és festékekre
• jól tapadó szilikonvakolatokra és festékekre
• mész-gipsz és gipszvakolatokra.
Feltételesen alkalmas (próbafelület készítése ajánlott):
• meszes vakolatokra és festékekre (karbonátosodás)
Nem alkalmas:
• mőanyagra, mőgyantára, olajos és enyves alapfelületre
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Alapfelület
elıkészítés:

• A málló, porladó részeket mechanikus úton távolítsuk el, vagy szükség
esetén erısítsük meg (Baumit Mélyalapozó, várakozási idı: min. 12
óra!)
• Az algásodott felületeket Baumit Felújító Oldattal kezeljük.
• A rosszul tapadó, kopott, ásványi eredető réteget mechanikus úton
távolítsuk el.

Feldolgozás:

A Baumit ArtLine Glitter felhordása speciális szerszámal történik. (Speciális
pisztoly, nyomás: 2 bar, 2 mm-es átmérı). felhordáskor ügyeljünk az állandó
mozgatási sebességre és az alapfelülettıl való egyenletes távolságra.
A Baumit ArtLine Glitter feldolgozásra kész, vízet nem szabad hozzáadni.

Általános
tudnivalók:

A felület, az anyag és a levegı hımérséklete +5 °C felett legyen a
feldolgozás és a kötés ideje alatt. A homlokzatot megfelelıen védjük az
idıjárási hatások ellen (pl. védıhálóval). A levegı nedvességtartalma és az
alacsony hımérséklet jelentısen növelheti a kötési idıt.
Munka közben szemünket, bırünket és a környezı (fıleg üveg, kerámia,
klinker, kı, lakk és fém-) felületeket óvjuk. Ha az anyag mégis lecsöppenne,
azonnal mossuk le vízzel, ne várjunk a száradásig.
A szerszámokat használat után azonnal mossuk ki tiszta vízben, ne várjunk a
festék száradásáig.

A szóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai elıírásaink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevıknek és
a felhasználóknak adunk segítségül, nem köteleznek bennünket, nem alapoznak meg szerzıdéses jogviszonyt és adásvételi
szerzıdésbıl adódó mellék-kötelezettséget. Nem mentesítik a vevıt termékeink tervezett felhasználási célra való
alkalmasságának saját felelısségre történı ellenırzése alól.
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