Mőszaki Lap

Baumit Nemes Vakolat Szórt
(Baumit EdelPutz Spitz)
A termék:

Gyárilag elıkevert, fehér, kész szárazhabarcs, szórt vakolatként kézi
felhordásra.

Összetétel:

Mészhidrát, fehércement,
adalékszerek.

Felhasználás:

Víztaszító, páraáteresztı vakolatként ásványi besimított alapvakolatra külsı
térben, meglévı nemesvakolatok átszínezésére szórt struktúrával, kézi
szóróberendezéssel, két rétegben, alacsonyabb esztétikai igényő épületek
homlokzatára.

Mőszaki adatok:

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

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.

Tárolás:

Száraz helyen, raklapon fóliázva 6 hónapig tárolható.

Minıségi
garancia:

P/09/CR/106 sz. típusvizsgálat (MSZ EN 998-1:2003 szerint).

Kiszerelés:

40 kg-os zsákokban

Alapfelület:

Az alapfelület legyen száraz jó teherbíró- és nedvszívóképességő, fagy-, por, sókivirágzás- és laza részektıl mentes.

duzzasztott

perlit,

töltıanyagok,

pigmentek,

2,0 mm
2
nagyobb, mint 1,8 N/mm
2
nagyobb, mint 1,0 N/mm
15
2
kb. 2,5–4,0 kg/m

Alkalmas:
• mész-cement és cementvakolatra, valamint egyéb ásványi alapra
Nem alkalmas:
• mőanyagra, lakk-, ill. olaj-, enyves és diszperziós festékre
• Baumit Hıszigetelı Rendszerekre
A különbözı alapfelületekre vonatkozó megjegyzések:
• Málló, porló felületet, valamint a mészkukacokat mechanikus úton távolítsuk
el, szükség esetén kezeljük (fluorszilikát) és/vagy rögzítsük (Baumit
Mélyalapozóval).
• Az elszennyezıdött és elalgásodott felületet mechanikusan kezeljük, forró
gızráfuvatással vagy homokszórással.
• A málló ásványi festékréteget mechanikus úton távolítsuk el (pl.
homokszórással).
• A kivirágzást mechanikusan távolítsuk el, ügyeljünk a különleges felújítási
teendıkre. A megrongált, megsérült, ill. repedezett felületet ásványi
simítóanyaggal (pl. Baumit Rögzítı Tapasszal) javítsuk ki.
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Alapozás:

Vakolás elıtt néhány órával – az alap állapotának és az idıjárásnak
megfelelıen (nedvszívóképesség) – nedvesítsük elı a felületet. A vakolat
felhordása elıtt az ásványi alapon már nem lehet vízfilm réteg. Nedvesítés
helyett használhatunk Baumit UniPrimer alapozót.

Keverés:

Szabadeséső keverıben zsákonként 8-10 l vízzel 3 percen át alaposan
keverjük össze. Mindig keverjük be a zsák teljes tartalmát. Az egy-egy
homlokzati felülethez szükséges anyagot egy nagy habarcsládába ürítsük és
még egyszer kézzel jól keverjük át, hogy egységes színt kapjunk. Egy
felületen csak azonos gyártási tételszámú zsákokat használjunk.

Felhordás:

A szórást akkor lehet kezdeni, ha az elınedvesített alapon eltőnt a vízfilm
réteg. A felhordás kézi szórógéppel történik min. 2 munkamenetben. A
szórógép beállításától vagy sőrőbb ill. hígabb habarcs felhasználásától
függıen lehet durva vagy finomabb felületet elérni. Utólagos szórás a már
megszilárdult vakolatra foltképzıdéshez vezethet. Forró, száraz, ill. szeles
idıben a kész vakolatot tartsuk nedvesen, hogy a megfelelı kötést és
szilárdságot el tudjuk érni. Felújításnál használva az alap legyen laza, lehulló
régi vakolatrészektıl mentes és tiszta.

Általános
megjegyzések:

A hımérséklet (levegı, alapfelület, anyag) a bedolgozás és a kötés ideje
alatt +5 °C felett legyen. Ne dolgozzunk közvetlen napsugárzásnak kitett
területen, esıben vagy erıs szélben. A levegı magas páratartalma vagy
alacsonyabb hımérséklete jelentısen meghosszabbíthatja a száradási idıt
és egyenetlenné teheti a színárnyalatot. Kellıképpen védjük a homlokzatot
(pl. állványvédı háló). A vakolási munkálatok megkezdése elıtt néhány
helyen próbaképp vizsgáljuk meg a felület nedvszívó-képességét. Ügyeljünk
arra, hogy a nedves habarcs állaga egyenletes legyen, hiszen ez alapvetı
fontosságú ahhoz, hogy egységes színtónust érjünk el. Azonos
színárnyalatot csak akkor garantálhatunk, ha azonos szériaszámú termékkel
dolgozunk (azonos gyártási tétel!). Ha a helytelen feldolgozás, nem
megfelelı idıjárás vagy eltérı nedvszívású alapok miatt színegyenletlenségek lépnek fel, 14 nap eltelte után ajánlatos átfesteni a falat
Baumit SilikatColor festékkel.

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.
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