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Baumit Vakolatszilárdító
Termék

Felhasználásra kész, vizes kovasav oldat.

Összetétel

Káliumszilikát, víz.

Tulajdonságok

Porló, ásványi felületek szilárdítása kvarchíd képzés révén.
A vakolatok nedvszívóképessége a pórusszûkítés révén
részlegesen csökkenthetô. A páraáteresztést nem akadályozza.

Alkalmazás

Ásványi felületek vakolatalapjának elôkészítésére, vízben vagy szilikátosan
kötô vakolatok és festékek alkalmazása elôtt.

Mûszaki adatok

Sûrûség:
pH-érték:

Anyagszükséglet

Alaptól függôen 0,2 – 0,4 kg/m2.

Szállítás

12 kg-os kannában

Tárolás

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

Minôségi garancia

Az ellenôrzés saját üzemi laboratóriumunkban történik.

Veszélyességi
besorolás

Nem megjelölés-köteles.

1,07 kg/dm3
kb. 11

Feldolgozás
Alapfelület elôkészítés
Az alapfelületet lemosással vagy kefével meg kell tisztítani. A régi festékrétegeket maradéktalanul el kell távolítani, a morzsolódó vagy málló vakolatot le kell verni és újjal kell pótolni. A határoló építményrészeket, így az üveget, terméskövet, klinkertéglát, kôlapot, fát stb. a Baumit Vakolatszilárdító alkalmazása elôtt jól le kell takarni.
A permetezô eszközt azonnal el kell mosni!
Felhordás
A légszáraz ásványi vakolatfelületet árasztó eljárással (széles fuvókával történô, ködmentes permetezéssel),
airless készülékkel vagy kisebb területeken ecsettel, alulról felfelé haladva kell telíteni.
Utókezelés
A legalább 14 napos kikeményedési idô után felhordható az ásványi kötésû nemesvakolat, pl. a Baumit Nemes
Vakolat, vagy egy közbensô finomvakolat rétegre – pl. Baumit Sanova Vakolat Finomra – felhordható a vékony fedôvakolat réteg pl. Baumit Szilikát Vakolat vagy Baumit Nemes Vakolat Extra, illetve Baumit Szilikát Festék.

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
Nem kerülhet a talajba, vízfolyásokba vagy a szennyvízbe. Kiloccsanás vagy kifolyás esetén: papírtörlôvel vagy más
folyadékmegkötô anyaggal (pl. Hidrofób Perlit) fel kell itatni. A hulladékot biztonságosan elzárva kell tárolni és
eltávolítani.

