Mőszaki Lap

Baumit Divina Eco
Fehér beltéri falfesték

A termék:

Feldolgozásra kész, diszperziós, vízzel hígítható, oldószermentes,
légáteresztı, matt beltéri fal- és mennyezetfesték

Összetétel:

Sztirol-akrilát kopolimer alapú vizes diszperzió.

Felhasználás:

Gazdaságos, csepegés mentes dekorációs festék belsı terekbe, ásványi
alapfelületekre és fedı vakolatokra, diszperziós festékekre, gipszkarton
lapokra valamint érdes felülető tapétákra.
3
Sőrőség:
kb. 1,52-1,58 g/cm
2
Kiadósság:
14 liter festék kb. 80 -100 m
felületre elég egy rétegben.
Fehér
Színárnyalat:
Fényességi fok:
matt

Mőszaki adatok:

2
Anyagszükséglet: Kb. 5 - 7 m /l a felület egyszeri befedésére.

A tökéletes kalkulációt az adott felületen végzett próbafestés szolgáltatja.

Veszélyességi
besorolás:

Az 1907/2006 számú (2006. XII.18.) EU Parlamenti és Európa Tanácsi
határozat (II. sz. melléklet, 31. pontja) szerint a részletes veszélyességi
besorolást a termék biztonsági adatlapja tartalmazza. A biztonsági adatlap
letölthetı a www.baumit.hu honlapról, vagy a gyártótól igényelhetı.

Hulladékkezelés:
Tárolás:

Csak a teljesen kiürült edényeket lehet az újrahasznosításba adni. A
beszáradt anyagmaradványokat, mint házi hulladék kell kezelni.
Száraz, hővös és fagymentes helyen lezárva, a csomagoláson feltüntetett
idıpontig tárolható.
A megkezdett vödröt jól lezárva kell tartani.

Kiszerelés:

14 literes mőagyag vödörben

Alapfelület:

Az alap legyen tiszta, száraz, jó teherbírású, fagy-, por-, sókivirágzás- és
laza részektıl mentes. Ne következzen be utólagos átnedvesedés!

Rétegfelépítés:

Divina Eco

Az alapfelület elıkészítése:
A nem teherbíró régi bevonatokat (régi, enyves vagy diszperziós festékek,
olaj vagy lakk bevonatok) mechanikusan el kell távolítani. Friss vakolatok
esetén feltétlenül be kell tartani azok várakozási idejét. A porló vagy erısen
szívó alapfelületeket Baumit Divina Primer mélyalapozóval kell kezelni.
A hiányosságokat, repedéseket, egyenetlenségeket szükség esetén
megfelelı simítómasszával ki kell javítani.
1. réteg:
A Baumit Divina Eco max. 20 % vízzel hígítható . Meleg, normál kb.+ 20°Cos környezeti hımérsékleten még aznap átfesthetı. Hővösebb és magasabb
páratartalmú körülmények között a száradási idı jelentısen eléhúzódhat.
Befejezı réteg:
második réteg max. 10% hígítással. Egyenletesen megszakítás nélkül
dolgozzunk

1. oldal

2012.02.28.

Általános
tudnivalók:

Baumit Divina Eco festék felhordása történhet hengerrel, ecsettel.
Egyenletesen, megszakítás nélkül dolgozzunk. A terméket alaposan keverjük
el lassan mőködı keverıgéppel. Egyéb festékanyaggal ne keverjük. A
felület, az anyag és a levegı hımérséklete +5°C felett legyen a feldolgozás
és a kötés ideje alatt. A levegı nedvességtartalma és az alacsony
hımérséklet jelentısen növelheti a száradási idıt. A munkavégzés közben
védıruhát, védıkesztyőt és védıszemüveget kell viselni. Ne tároljuk együtt
élelmiszerekkel.
A szerszámok tisztítása:
Használat után azonnal mossuk ki tiszta vízben, ne várjunk a festék
száradásáig.

A szóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai elıírásaink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevıknek és
a felhasználóknak adunk segítségül, nem köteleznek bennünket, nem alapoznak meg szerzıdéses jogviszonyt és adásvételi
szerzıdésbıl adódó mellék-kötelezettséget. Nem mentesítik a vevıt termékeink tervezett felhasználási célra való
alkalmasságának saját felelısségre történı ellenırzése alól.

Divina Eco
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