Mûszaki Lap

Baumit Nemes Vakolat Special

1609

Termék

Elôkevert, színes, kész szárazhabarcs, kézi felhordásra, dörzsölt
hatású felületképzés készítésére.

Összetétel

Mészhidrát, fehércement, adalékanyagok, pigmentek, adalékszerek.

Alkalmazás

Víztaszító, páraáteresztô vékonyvakolatként ásványi besimított felületre
külsô és belsô térben, alkalmas a Baumit Hôszigetelô Rendszerekhez.

Mûszaki adatok

Maximális szemnagyság:
Nyomószilárdság (28 napos):
Húzó-, hajlítószilárdság (28 napos):
Páradiffúziós ellenállási szám (µ):

Anyagszükséglet

kb. 3 kg/m2 (2 mm-es, szemcsevastagságban felhordott vakolat esetén).

Kiadósság

1 zsák kb. 8,3 m2 felületre elég.

Szállítás

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

Tárolás

Száraz helyen, raklapon fóliázva 6 hónapig tárolható.

Minôségi garancia

D/05/CR/103 sz. típusvizsgálat
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Szemizgató hatású
Bôrizgató hatású
Bôrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat
(szenzibilizáló hatású lehet)

Gyermekek kezébe nem kerülhet
Az anyag porát nem szabad belélegezni
A bôrrel való érintkezést kerülni kell
Kerülni kell a szembejutást
Ha szembe jut, bô vízzel azonnal ki kell mosni
és orvoshoz kell fordulni
Szennyezett ruhát azonnal le kell vetni
Ha az anyag bôrre kerül, bô vízzel azonnal le kell mosni
Megfelelô védôkesztyût kell viselni
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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
Alapfelület – épület vakolandó része – általános követelményei
Az alap legyen száraz, fagymentes, teherbíró, pormentes, ne legyen víztaszító, ne legyen rajta kivirágzás és laza
rész.
Alkalmas:
✦ mész, mész-cement és cementvakolaton
✦ beton és egyéb ásványi alapon
✦ (régi) jól tapadó ásványi-, vakolaton
✦ gipszvakolatokon
Nem alkalmas:
✦ friss mészvakolatokon
✦ lakk-, ill. olajrétegen, enyves ragasztón és mûanyagon
Különbözô alapfelületekre vonatkozó megjegyzések
✦ A málló, porló részeket mechanikus úton távolítsuk el.
✦ Leválasztó olaj maradékokat a betonról forró gôzsugárral vagy speciális leválasztó olaj eltávolítóval 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.
Alapozás
A megfelelôen elôkezelt alap legyen kötött és száraz, Baumit Univerzális Alapozóval az egész felületet vonjuk be.
Rétegfelépítés
Egy réteg Baumit Univerzális Alapozó, majd egy réteg Baumit Nemes Vakolat Special.
Keverés
Szabadesésû keverôben zsákonként 6-7 liter vízzel 3-5 percen át jól és alaposan keverjük össze. Mindig egész
zsákokat keverjünk egyszerre. Ahhoz, hogy egységes színt kapjunk a megkevert anyagot egy nagy habarcsládába
ürítsük és még egyszer kézzel keverjük át. Min. 24 órával az alapozás elvégzése után a Baumit Nemes Vakolat
Specialt rozsdamentes acélsimítóval szemcsevastagságban húzzuk a falra, rövid száradás után kemény mûanyag
simítóval körkörös függôleges vagy vízszintes irányban dörzsöljük el.
Általános tudnivalók
A levegô, az alapfelület és az anyag hômérséklete a bedolgozás és a kötés ideje alatt +8 °C-nál magasabb legyen.
Ne dolgozzunk közvetlen napsugárzásnak kitett területen, esôben vagy erôs szélben (vagy a homlokzatot kellôen
védjük). Dörzsölés közben ne nedvesítsük (foltosodás léphet fel). Ha a helytelen feldolgozás, nem megfelelô
idôjárási viszonyok, vagy az eltérô nedvszívóképességû alapfelület miatt színegyenletlenségek lépnek fel, 14 nap
eltelte után ajánlatos átfesteni a falat Baumit Granopor, Baumit Szilikát vagy Szilikon Festékkel.
A szerszámok tisztítása
Használat után azonnal mossuk el vízzel.
Biztonsági elôírások
Védjük a bevonandó terület 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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Színskála: A Baumit színskála 71 színbôl áll. Azonos színárnyalatot csak akkor garantálhatunk, ha azonos szériaszámú termékekkel dolgozunk (azonos gyártási tétel!). A világossági értéket a Baumit Hôszigetelô Rendszeren
történô alkalmazáskor figyelembe kell venni: – csak a 30-as világossági érték (HBW 30) feletti színek felelnek meg.

