Mûszaki Lap

1632

Baumit Granopor Festék
Termék

Felhasználásra kész, mûgyanta alapú, színes festék, külsô és belsô felhasználásra,
kézi és gépi feldolgozásra. Víztaszító, idôjárásálló, páraáteresztô, mosható, fényes
színhatású, mechanikai igénybevételnek ellenálló, könnyen feldolgozható.

Összetétel

Akrilgyanta kötôanyag, ásványi töltôanyag, pigment, víz.

Alkalmazás

Külsô és belsô víztaszító festék. Saját anyagából vízzel hígított alapozással
egyszerûen elkészíthetô. Ásványi vakolatokra, tapaszokra, betonra, szerves
kötôanyagú vakolatok és tapaszok átfestésére.

Mûszaki adatok

Szilárdanyag-tartalom:
Sûrûség:
Páradiffúziós ellenállási szám (µ):
pH-érték:

Anyagszükséglet

Finom alapfelületen alapozással és egyszeri festéssel együtt kb. 0,5 kg/m2.

Kiadósság

25 kg festék kb. 50 m2 felületre elég.

Szállítás

25 kg-os mûanyag vödörben
5 kg-os mûagyag vödörben

Tárolás

Hûvös és fagymentes helyen 6 hónapig tárolható.
A megkezdett vödröt jól lezárva kell tartani.

Minôségi garancia

ÉMI ÉME száma: A-1094-93

Veszélyességi
besorolás

Nem megjelölés-köteles.
S 2:
S 24:
S 26:
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S 37:

kb. 70 %
kb. 1,60 g/cm3
200
kb. 7,5

Nem kerülhet gyermekek kezébe
A bôrrel való érintkezés kerülendô
Ha szembe kerül, bô vízzel azonnal ki kell mosni
és orvoshoz kell fordulni
Megfelelô védôkesztyût kell viselni

Feldolgozás
Alapfelület általános követelményei
Az alap legyen száraz, fagy- és pormentes, nedvszívó, teherbíró, kivirágzástól és laza részektôl mentes.
Alkalmas:
✦ mész, mész-cement és cementvakolatokra
✦ beton és egyéb ásványi alapra
✦ (régi) jól tapadó, ásványi szilikát és diszperziós, színes festékre és vakolatokra
✦ gipszvakolatra
✦ azbesztcementlapra
Kevésbé alkalmas (próbafelületet készítsünk):
✦ fémre
✦ fára
Nem alkalmas:
✦ friss mészvakolatokra
✦ lakk-, olaj-, enyves festékre és mûanyagra
Az alapfelületre vonatkozó megjegyzések
✦ A málló, porló részeket mechanikus úton távolítsuk el.
✦ Leválasztó olaj maradékokat a betonról forró gôzsugárral vagy speciális leválasztó olajeltávolítóval tisztítsuk le.
✦ Lakk- és olajréteget, enyves festéket marassuk le, és forró gôzsugárral tisztítsuk meg a felületet.
✦ A rosszul tapadó, kopott ásványi eredetû réteget mechanikus úton távolítsuk el.
✦ A kivirágzást mechanikus úton távolítsuk el, vegyük figyelembe a felújítási munkák szabályait.
✦ Károsodott, repedezett felületet megfelelô tapasszal javítsuk ki.
✦ Elkoszolódott és/vagy elalgásodott felületet mechanikusan tisztítsunk le forró gôz- vagy homoksugárral,
vagy egyéb speciális tisztítószerrel.
Rétegfelépítés
A megfelelôen elôkezelt alapnak száraznak és kötöttnek kell lennie. A felületet Baumit Granopor Festékkel 20 %
vízzel higítva teljesen fessük át. Erôsen nedvszívó alapfelületeknél Baumit Univerzális Alapozót használjunk.
Kb. az alapozás után 24 órával hígítatlan Baumit Granopor Festékkel fessük át a felületet egyszer vagy kétszer.
Minden munkafázis között 6 órás száradási idôt iktassunk be. A gyenge nedvszívású alapra (régi festék, Baumit
Nemes Vakolat) elegendô lehet az egyszeri átfestés is.
Általános tudnivalók
Baumit Granopor Festék felhordása történhet hengerrel, ecsettel vagy szórással. Egyenletesen, megszakítás
nélkül dolgozzunk. A terméket alaposan keverjük el lassan mûködô keverôgéppel. Egyéb festékanyaggal ne keverjük. Ne dolgozzunk + 5 °C alatti hômérsékleten, közvetlen, tûzô napsugárzásban, esôben vagy erôs szélben. A homlokzatot megfelelôen védjük az idôjárási hatások ellen (pl. védôhálóval). A levegô nedvességtartalma és az alacsony hômérséklet jelentôsen növelheti a kötési idôt.
A szerszámok tisztítása
Használat után azonnal mossuk ki tiszta vízben. Szükség esetén a festékszórót is azonnal öblítsük ki bô vízzel,
ne várjunk a festék száradásáig.
Biztonsági elôírások
Védjük szemünket és a bôrünket, valamint a festendô felületek környékét.

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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Színárnyalat: A Baumit színskála 200 árnyalata alapján. Azonos színárnyalatot csak egy gyártási szérián belül
garantálhatunk.

