Mûszaki Lap

1631

Baumit Szilikát Festék
Termék

Felhasználásra kész, ásványi, vízüveg alapú festék, kézi feldolgozásra.
Nem filmképzô, idôjárásálló, víztaszító, magas pára- és széndioxid áteresztô
képességû, alacsony szennyezôdési hajlamú, nem éghetô, könnyen feldolgozható.

Összetétel

Kálivízüveg, ásványi töltôanyag, pigment, stabilizátor, adalékszerek, víz.

Alkalmazás

Víztaszító, páraáteresztô belsô és külsô festék; különösen mûemlékvédelemhez,
régi házak javításához és renováláshoz. Baumit Univerzális Alapozó után használható.

Mûszaki adatok

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

Színek

colours of more emotion – a Baumit színskála 200 színe.

Anyagszükséglet

Finom alapon egyrétegû festéshez kb. 0,40 kg/m2.

Kiadósság

25 kg festék kb. 61 m2 felületre elég.

Szállítás

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

Tárolás

Száraz, hûvös és fagymentes helyen lezárva 6 hónapig tárolható.
A megkezdett vödröt jól lezárva kell tartani.

Minôségi garancia

Az ellenôrzés saját üzemi laboratóriumunkban és külsô ellenôrzô intézetben történik.

Veszélyességi
besorolás

Nem megjelölés-köteles.
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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, teherbíró, ne legyen víztaszító, ne legyen rajta kivirágzás és laza rész.
Alkalmas:
✦ mész-cement és cementvakolatra
✦ beton és egyéb ásványi alapra
✦ (régi) jól tapadó ásványi és szilikátfesték rétegre és vakolatra
✦ fagyálló mészhomoktégla falazatra
✦ kô és azbesztcement lapra
Kevésbé alkalmas:
✦ Gipsz vakolatra, mész-gipsz vakolatokra (próbamintát végezzünk)
Nem alkalmas:
✦ mûanyagra, lakk-, és olaj-, enyves és diszperziós festékre
✦ meszelt felületre
✦ gipszkartonra
Az alapra vonatkozó megjegyzések
✦ Porladó felületet, valamint a mészlefolyást mechanikus úton távolítsuk el. (Amennyiben szükséges
megerôsíteni a felületet, használjunk Baumit Vakolatszilárdítót. Várakozási idô min. 14 nap.)
✦ A betonon maradt zsaluolaj maradékot forró gôzsugárral vagy egyéb speciális, a kereskedelemben kapható
olajeltávolítóval tisztítsuk le.
✦ Az elszennyezôdött vagy elalgásodott felületrôl mechanikusan távolítsuk el a szennyezôdést forró gôz- vagy
homoksugárral. Használjunk speciális szereket (homlokzatfelújító anyagot, algaölôszert).
✦ A rosszul tapadó, az idôjárás hatásai miatt tönkrement ásványi festékréteget mechanikusan távolítsuk el.
✦ A kivirágzást mechanikusan távolítsuk el, legyünk figyelemmel a különleges felújítási teendôkre.
✦ A károsodott, megrepedt felületet ásványi tapasszal a struktúrának megfelelôen javítsuk ki.
A megfelelôen elôkezelt alapnak kötöttnek és száraznak kell lennie, Baumit Univerzális Alapozóval kenjük át az
egész felületet. Többrétegû felhordás esetén a munkafolyamatok között legalább 24 órás szünetet iktassunk be.
Rétegfelépítés
Egy réteg Baumit Univerzális Alapozó, egy-két réteg Baumit Szilikát Festék.
Javított felületre:
Két réteg Baumit Univerzális Alapozó, egy réteg Baumit Szilikát Festék. A terméket alaposan keverjük át lassú
menetben járó géppel. Ne keverjük más anyaggal. A feldolgozási konzisztencia elérése érdekében kevés vizet
adagolhatunk 25 kg Baumit Szilikát Festékhez (a túl sok víz krétásodást vagy színeltérést okozhat).
Általános tudnivalók
A Baumit Szilikát Festék felhordható hengerrel vagy ecsettel. Egyenletesen, megszakítás nélkül dolgozzunk. A terméket alaposan keverjük át lassú menetben járó géppel. Ne keverjük más festékanyaggal. A felület, az anyag és a
levegô hômérséklete +8 °C felett legyen a feldolgozás és a kötés ideje alatt. Ne dolgozzunk közvetlen napsugárzásnak kitett helyen, esôben vagy erôs szélben. Kellôen védjük a homlokzatot. A levegô magas páratartalma
vagy az alacsony hômérséklet (pl. késô ôsszel) jelentôsen növelheti a kötési idôt, és foltosodást okozhat.
A szerszámok tisztítása: használat után azonnal öblítsük ki bô vízzel.
Színárnyalatok: A Baumit színskála 200 színe. Az egyenletes színárnyalatot csak akkor tudjuk garantálni, ha egy
gyártási tételbe tartozó terméket használnak.

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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Biztonsági elôírások:
Óvjuk a szemet és a bôrt, valamint a festendô felület környékén lévô üveg, kerámia, klinker, természetes kô, lakk
és fémfelületet.

