Mûszaki Lap

1334

Baumit Finom Vakolat
Termék

Elôkevert, kész szárazhabarcs, belsô térben kézi felhordásra.

Összetétel

Mészhidrát, bányahomok, adalékszerek.

Alkalmazás

Belsô térben durva alapvakolatok, hôszigetelô vakolatok,
legalább 3 mm vastag simító vakolataként.
Csempézés alá nem alkalmas.

Mûszaki adatok

Legnagyobb szemnagyság:
Nyomószilárdság (28 napos):
Húzó-, hajlítószilárdság (28 napos):
Hôvezetési tényezô (számítási érték – λ):
Keverôvíz szükséglet:
Javasolt vastagság:
Maximális vastagság:

Anyagszükséglet

4 mm vakolatvastagságnál kb. 6 kg/m2.

Kiadósság

1 zsák kb. 7 m2 felületre elég 4 mm-es vastagságban.

Szállítás

40 kg-os zsákokban, 35 zsák/raklap = 1400 kg (zsugorfóliázva)

Tárolás

Száraz helyen, raklapon fóliázva 6 hónapig tárolható.

Minôségi garancia

D/04/GP/07 sz. típusvizsgálat

Veszélyességi
besorolás

Veszélyességi jel: Xi : irritatív
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1 mm
nagyobb, mint 0,6 N/mm2
nagyobb, mint 0,4 N/mm2
0,80 W/mK
kb. 9 l/zsák
kb. 3 mm
kb. 6 mm

Szemizgató hatású
Izgatja a légutakat
Bôrizgató hatású
Bôrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat
(szenzibilizáló hatású lehet)

Nem kerülhet gyermekek kezébe
Az anyag porát nem szabad belélegezni
A bôrrel való érintkezés kerülendô
Kerülni kell 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

A 2001. évi MAK értékek szerinti általános porhatárértékeket be kell tartani
(finomporkoncentráció max. 6 mg /m3, teljes porkoncentráció max. 15 mg / m3).
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Jelölés

CSI WO

Feldolgozás
Alapfelület – épület vakolandó része – általános követelményei
Az alap legyen száraz, jó teherbíró- és nedvszívóképességû, fagy-, por-, sókivirágzás- és laza részektôl mentes.
Keverés
A habarcsot kézzel habarcsládában, vagy géppel (szabadesésû) lehet megkeverni. A keverôgéppel történô keverésnél elôször a vizet (zsákonként kb. 9 l) adagoljuk a keverôgépbe és csak utána a szárazhabarcsot. Mindig
egész zsákot vagy zsákokat keverjünk egyszerre. Keverési idô: 4-5 perc.
Felhordás
Az alapfelületet fajtája és nedvszívóképessége szerint, valamint az idôjárási hatásoknak megfelelôen elô kell
nedvesíteni. A habarcsot simítóval vagy kômûveskanállal lehet felhordani. Vakolatvastagság 3-5 mm.
A meghúzás után egy megfelelô simítóval ki lehet dörzsölni.

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
Az alapfelület, az anyag és a levegô hômérséklete a bedolgozási és a kötési folyamat alatt +5 °C-nál magasabb
legyen. Minden más termék hozzákeverése tilos! Várakozási idô: 5 nap. A kidörzsölt felület közvetlenül festhetô.
Csempézésre a felület nem alkalmas.

