Mûszaki Lap

Baumit Impregnáló

1425

Termék

Szilikon mikroemulzió-koncentrátum építôanyagok utólagos kezelésére.

Összetétel

Oldószermentes, vízzel hígítható, szilán és aloxi-sziloxán alapú szilikon-emulziókoncentrátum.

Tulajdonságok

Oldószermentes, víztaszító, gyorsan, feszültségmentesen szárad, nem ragad.

Alkalmazás

A Baumit Impregnáló alig okoz elszinezôdést az alapfelületen. Beton, régi
terméskôbôl, klinkertéglából, vagy téglából álló, látható falazatok utólagos
impregnálására szolgál. Porózus kôbôl vagy mészkôbôl álló falazatok, vakolatból
vagy nemesvakolatból álló homlokzati rétegek, szilikát-, diszperziós- és mészfesték
bevonatok valamint terméskô emlékmûvek impregnálásához is.

Mûszaki adatok

Sûrûség:
Száradási idô:
pH-érték:

0,96 kg/dm3
20 °C-on, 60 %-os relatív páratartalomnál kb. 4 óra múlva
érheti esô
kb. 8

Anyagszükséglet

0,03 – 0,11 koncentrátum/m2

Szállítás

1 kg-os kannában

Tárolás

A Baumit Impregnáló hígítatlan formában, lezárva, fagymentesen
9 hónapig tárolható. + 30 °C feletti hômérsékleten nem tárolható.
A kannát óvni kell a közvetlen napsugárzástól.

Minôségi garancia

Az ellenôrzés saját üzemi laboratóriumunkban történik.

Veszélyességi
besorolás

Veszélyességi jel: Xi : irritatív
R mondat:
R 10:
R 41:

Kevésbé tûzveszélyes
Súlyos szemkárosodást okozhat
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Nem kerülhet gyermekek kezébe
Az edényzet légmentesen lezárva tartandó
Az edényzet jól szellôztethetô helyen tartandó
A keletkezô gôzt/permetet nem szabad belélegezni
A bôrrel való érintkezés kerülendô
Szem/arcvédôt kell viselni
Csak jól szellôztethetô helyen használható

mondat:
2:
7:
9:
23:
24:
39:
51
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A 2001. évi MAK értékek szerinti általános porhatárértékeket be kell tartani
(finomporkoncentráció max. 6 mg /m3, teljes porkoncentráció max. 15 mg /m3).

Feldolgozás

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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Az ablakokat, ajtókat és más építményrészeket gondosan meg kell védeni a ráfröccsenéstôl. A kezelendô felületnek por- és szennyezôdésmentesnek kell lennie, az esetleges mészkivirágzásokat, só- és festékmaradékokat stb.
el kell távolítani. 9 liter vízbe 1 liter Baumit Impregnálót kell önteni, és egyenletesen el kell keverni. A hígított
impregnálót 24 órán belül fel kell dolgozni. A használatra kész, hígított impregnálót permetezéssel – airless
készülékkel is – ecseteléssel vagy árasztással telítettségig kell felhordani. A hajszálrepedéses felületeket
különösen telítettre kell impregnálni. A szerszámokat és készülékeket vízzel kell megtisztítani.

