Mőszaki Lap

1530

Baumit Építési Ragasztó
(Baumit BauKleber)
A termék:

Por alakú, cementbázisú, víz- és fagyálló,
ragasztóhabarcs, kül- és beltéri felhasználásra.

Összetétel:

Cement, bányahomok, adalékanyagok.

Felhasználás:

Alkalmas hagyományos, szilárd alapfelületekre (beton, pórusbeton,
cementbázisú aljzatok, mész-cement vakolatok stb...) történı ragasztáshoz
(csempék, kerámia lapok, mozaikok stb...), valamint ágyazóhabarcsként.

Mőszaki adatok:

(+20 °C-on, 60% relatív páratartalom esetén)
Pihentetési idı:
Feldolgozhatósági idı:
Nyitott idı (ragasztási idı):
Korrigálhatóság:
Anyagszükséglet:
Keverıvíz szükséglet:

Veszélyességi
besorolás:

hidraulikusan

kötı

15 perc
kb. 4 óra
kb. 20-30 perc
kb. 5 perc
kb. 3 kg/m² 2 mm vastagságban
kb. 8 l/zsák (kb. 0,32 l/kg)

Veszélyességi jel: Xi : irritatív. A termék kötött állapotban ártalmatlan a
környezetre.
R mondat:
R 36: Szemizgató hatású
R 38: Bırizgató hatású
R 43: Bırrel érintkezve túlérzékenységet okozhat
(szenzibilizáló hatású lehet)
S mondat:
S 2: Gyermekek kezébe nem kerülhet
S 22: Az anyag porát nem szabad belélegezni
S 24: A bırrel való érintkezést kerülni kell
S 25: Kerülni kell a szembejutást
S 26: Ha szembe jut, bı vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni
S 27: Szennyezett ruhát azonnal le kell vetni
S 28: Ha az anyag bırre kerül, vízzel bıven azonnal le kell mosni
S 37: Megfelelı védıkesztyőt kell viselni
(Egyéb inert porok a 25/2000 (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet I. sz. mellékletének 1.2.1
pontja szerint).

Minıségi
garancia:

Építıipari Mőszaki Engedély száma: M-2136/4/2005.

Tárolás:

Száraz helyen, raklapon 6 hónapig tárolható

Kiszerelés:

25 kg-os zsákokban 54 zsák/raklap=1350 kg (zsugorfóliázva)
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Alapfelület:

Alapfelület általános követelményei:
Az alapfelület legyen teherbíró, alaktartó, tökéletesen száraz, fagy- és
pormentes, valamint olaj-, zsír leválasztószer és laza részektıl mentesnek
kell lennie. Nem lehet víztaszító.
Alkalmas:
Minden építéskor szokásos alapfelületen, mint pl. beton, vakolat, esztrich,
falazott szerkezet, klinker, könnyő és pórusbeton, gipszvakolat, gipszkarton
lapok, gipszfal elemek, anhydritesztrich.
Nem alkalmas:
Fára, fémre, mőanyag felületre, valamint a cementkötéső aljzatokra a
zsugorodás teljes befejezıdése elıtt.

Elıkészítés:

•
•
•

Cementkötéső aljzatoknál az egyenetlenségek kijavítása
Alapozás
Erısen szívóképes cement alapú felületeken, gipszvakolaton,
gipszkarton lapokon, gipsz építıelemeken, anhydritesztrichen Baumit
LF Plus Mélyalapozó alkalmazása szükséges.

Bekeverés:

Az alapfelület elıkezelése után a keverési arány betartásával adagoljuk a
csemperagasztót a keverıvízhez, gépi keverı-berendezéssel (fúrószárral)
csomómentes masszává keverjük (Keverési idı 3 perc), 15 percig pihenni
hagyjuk, majd újból átkeverjük és feldolgozhatósági idın belül dolgozzuk fel.

Feldolgozás:

A BauKleber ragasztót fogazott glettvassal egyenletes rétegvastagságban
hordjuk fel a felületre és a burkolólapokat ragasztási idın belül, enyhén
eltolva, a felületre nyomást gyakorolva helyezzük el. Ragasztós éleket,
fugákat nedves szivaccsal azonnal tisztítsuk meg. Az elıírt ragasztási idıt
feltétlenül tartsuk be, túllépése esetén (bırösödés!) szedjük vissza a
felhordott csemperagasztót és pótoljuk újjal.
Lapok beágyazódásának mértéke a ragasztóágyba:
- beltérben legalább 65 %-os,
- kültérben legalább 90 %-os legyen.

Általános
tudnivalók:

A felület, az anyag és a levegı hımérséklete +5 °C-nál magasabb legyen a
feldolgozás és a kötés ideje alatt. Megfagyott alapfelületre és/vagy
fagyveszély esetén a termékkel nem szabad dolgozni. A szilárdulási idı alatt
fagytól védeni kell.
Ne adjunk hozzá semmi más teméket! A levegı magas páratartalma vagy
alacsony hımérséklete a kötési idıt elentısen meghosszabbíthatja!.
A szerszámokat használat után vízzel azonnal meg kell tisztítani!
Utókezelés:
Az elkészült burkolatot kb. 48 órán keresztül védeni kell a mechanikai
terheléstıl!
Javasolt szerszám:
Lassú fordulatszámú, elektromos keverı, megfelelı keverı edény, kımőves
kanál, fogazott simító, szivacs.
- Fogazott simító 3x3x3 mm - mozaik ragasztásakor
- Fogazott simító 6x6x6 mm - sima hátoldalú csempe ragasztásakor
- Fogazott simító 10x10x10 mm - bordázott hátoldalú csempe ragasztásakor
Munkavédelem:
A termékre vonatkozó további adatokat, az összetételt, kezelést, tisztítást,
hulladékkezelést illetıen a termék biztonsági adatlapja tartalmazza.

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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