Mûszaki Lap

1715

Baumit Élvédô Ragasztó
Termék

Cementbázisú, elôkevert kész száraz ragasztóhabarcs
élvédô szegélyhez és vezetôsínhez.

Összetétel

Cement, bányahomok, adalékszerek.

Alkalmazás

Mész-, mész-cement és cement vakolatokhoz, élvédô szegélyek, vezetôsínek,
dilatációs profilok felragasztásához külsô és belsô térben.
Alkalmas elektromos kábelek, szerelési csövek, elosztódobozok stb. rögzítésére is.

Mûszaki adatok

Maximális szemnagyság:
Fazékidô:
Keverôvíz szükséglet:

Anyagszükséglet

kb. 1,5 kg/fm az alaptól függôen, habarcsvastagság 15 mm.

Kiadósság

1 zsákból kb. 21 liter kész habarcs készíthetô.

Szállítás

30 kg-os zsákok, 48 zsák/raklap = 1440 kg (zsugorfóliázva)

Tárolás

Száraz helyen, raklapon fóliázva 6 hónapig tárolható.

Minôségi garancia

Az ellenôrzés saját üzemi laboratóriumunkban történik.

Veszélyességi
besorolás

Veszélyességi jel: Xi irritatív
R mondat:
R 36/38:
R 43:

S mondat:
S 2:
S 24/25:
S 26:
S 27:
S 28:
S 37:

0,3 mm
30 perc
kb. 6 l/zsák

Szem és bôrizgató hatású
Bôrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat
(szenzibilizáló hatású lehet)

Gyermekek kezébe nem kerülhet
Kerülni kell a bôrrel való érintkezést
és a szembejutást
Ha szembe kerül, bô vízzel azonnal ki kell mosni
és orvoshoz kell fordulni
A szennyezett ruhát azonnal le kell vetni
Ha az anyag a bôrre kerül, bô vízzel azonnal le kell mosni
Megfelelô védôkesztyût kell viselni
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A 2001. évi MAK értékek általános porhatárértékeket be kell tartani
(finomporkoncentráció max. 6 mg / m3, teljes porkoncentráció max. 15 mg / m3).

Feldolgozás
Az alapfelület általános követelményei
Az alapfelület legyen száraz, jó teherbíró- és nedvszívóképességû, fagy-, por-, sókivirágzás- és laza részektôl
mentes.
Keverés
A Baumit Élvédô Ragasztót szórjuk tiszta vízbe (zsákonként kb. 6 l viz szükséges), majd lassú fordulatú keverôszárral csomómentesre keverjük. Kb. 3 perc pihentetés után még egyszer át kell keverni.
Felhordás
A Baumit Élvédô Ragasztót pontszerûen hordjuk fel, a habarcsvastagság igénye szerint. A habarcspontok távolsága a vezetôlécek stabilitásától függ. A vezetôléceket azonnal nyomjuk a habarcsba, igazítsuk ki, a fennmaradó
habarcsot simára húzzuk le.

A szóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai elôírásaink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevôknek / felhasználóknak
adunk segítségül, nem köteleznek bennünket, nem alapoznak meg szerzôdéses jogviszonyt és adásvételi szerzôdésbôl adódó mellék-kötelezettséget. Nem mentesítik a vevôt termékeink tervezett felhasználási célra való alkalmasságának saját felelôsségre történô ellenôrzése alól.
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Általános tudnivalók
A felület, az anyag és a levegô hômérséklete +5 °C felett legyen a feldolgozás és a kötés ideje alatt. Más termékkel ne keverjük. Mész-gipsz- és gipszvakolatoknál nem használható.

