Mőszaki Lap

Baumit GranoporTop
(Baumit Granopor Vakolat)
A termék:

Felhasználásra kész, pasztaszerő, mőgyanta kötıanyagú vékonyvakolat,
kapart vagy dörzsölt hatású kivitelben, fehér színben vagy színezve, külsı
vagy belsı alkalmazásra. Víztaszító, idıjárásálló, páraáteresztı, lemosható,
színes, mechanikailag erısen terhelhetı, könnyen feldolgozható.

Összetétel:

Szerves kötıanyagok, ásványi töltıanyagok, pigmentek, adalékszerek, víz.

Felhasználás:

Homlokzatok és belsı falfelületek védelmére ásványi vakolatokon és
tapaszokon, betonon, szerves kötıanyagú simító tapaszokon, EPS
Hıszigetelı Rendszerek végsı bevonataként.
Minden esetben szükséges Baumit UniPrimer alapozó alkalmazása!

Mőszaki adatok:

Max. szemnagyság:
Sőrőség:
Hıvezetési tényezı (λ):
Páradiffúziós ellenállási szám (µ):
Színek:

Anyagszükséglet:

Szemcseméret (mm):
Dörzsölt struktúra:

1,5 mm, 2 mm és 3 mm
3
kb. 1,8 kg/dm
kb. 0,70 W/mK
kb. 110-140
200 colours of more emotion szín
Baumit színkártya szerint
Egyedi színek rendelésre

1,5 mm

2 mm

-

2,7 kg/m
2

Kapart struktúra:

2,5 kg/m

3 mm
2

3,9 kg/m

2

4,1 kg/m

3,1 kg/m

2
2

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 12 hónapig tárolható.

Minıség:

MSZ EN 15824 szerint

Kiszerelés:

30 kg-os vödörben

Baumit GranoporTop
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Alapfelület:

Az alapfelület legyen teherbíró, száraz, por-, fagy-, kivirágzástól és laza
részektıl mentes. Nem lehet víztaszító.
Alkalmazható:
• az EPS Hıszigetelı Rendszernél alkalmazott erısítı rétegeken
• simított mész-, mész-cement- és cementvakolatokon
• betonra és egyéb ásványi aljzatokon
• (régi) jól tapadó ásványi, szilikát és diszperziós festékeken és vakolatokon
• szerves kötéső simító tapaszokon
• gipszkartonon (elıkezelés 2 x Baumit SperrGrund)
• mész-gipsz-, gipsz-mész- és gipszvakolatokon
Nem alkalmazható:
• friss mészvakolatokon
• mőanyagra, gyantás, lakk- ill. olajos felületekre, enyves festékekre
• meszes festékeken
Különbözı alapfelületekre vonatkozó megjegyzések:
• A málló, porló részeket, valamint mészcsurgásokat mechanikus úton
távolítsuk el, vagy szükség esetén erısítsük meg (Baumit Mélyalapozó,
várakozási idı: min. 12 óra!)
• Leválasztó olaj maradékokat a betonról forró gızsugárral vagy speciális olaj
leválasztó eltávolítóval tisztítsuk le.
• A szennyezıdött felületeket mechanikai úton vagy forró gızsugárral tisztítsuk
meg.
• Az algásodott felületeket speciális szerrel kezeljük (pl. Sanova Felújító Oldat)
• A rosszul tapadó, kopott, ásványi eredető réteget mechanikus úton távolítsuk
el.
• A károsodott ill. repedezett felületet megfelelı tapasszal javítsuk ki (Baumit
Simító Tapasz, Baumit StarContact) és szükség esetén (helyileg) erısítsük
meg.

Felhordás:

A Baumit UniPrimer alapozó legalább 24 órás száradása után hordható fel a
Baumit GranoporTop vakolat, melyet elızıleg lassú járatú keverıvel alaposan
fel kell keverni. A Baumit GranoporTop vakolatot rozsdamentes acélsimítóval
húzzuk
fel, majd dörzsöljük el. Egyenletesen, folyamatosan dolgozzunk, ne adjunk
hozzá semmilyen más anyagot.
Dörzsölt hatású struktúra:
Rövid idejő száradás után kemény mőanyag
függılegesen vagy vízszintes irányban dörzsöljük el.

simítóval

körkörösen,

Kapart hatású struktúra:
Felhúzás után azonnal kemény mőanyag simítóval körkörösen dörzsöljük el
(Baumit FineTop vakolatnál is).
Rétegfelépítés:
1 x Baumit UniPrimer Alapozó (teljes fedéssel!)
1 x Baumit GranoporTop vakolat

Általános
tudnivalók:

Baumit GranoporTop

A felület, az anyag és a levegı hımérséklete +5 °C felett legyen a feldolgozás
és a kötés ideje alatt. A homlokzatot megfelelı módon (például állványhálóval)
védeni kell a közvetlen napsütéstıl, esıtıl és erıs széltıl.
Egységes vakolatfelület (struktúra, szín) elérése érdekében feltétlenül
szükséges, hogy a Baumit GranoporTop vakolatot egy homlokzaton belül
folyamatosan friss a frisshez dolgozva, egyforma vastagságban hordjuk fel
(min. 2 kımőves állványszintenként, egymás mellett).
A már megszáradt stószokat utónedvesítéssel sem lehet eltüntetni.
Amennyiben az egy fázisban elvégezhetı vakoláshoz nem áll rendelkezésre
megfelelı létszámú munkaerı ill. amennyiben a homlokzati felület túl nagy,
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akkor bontsuk kisebb építészeti részekre (tagozatokra).
Színeltéréseket (foltokat) mindenekelıtt homlokzatok részfelületei (állványzat
árnyéka), az alapfelületen elıforduló egyenetlenségek (szerkezet, nedvszívó
képesség stb.) ill. különbözı idıjárási körülmények eredményezhetnek. Az
egyenletes szín csak egy gyártási tételen belül garantálható. A színárnyalat
kialakulását az alapfelület állapota, a hımérséklet és a levegı páratartalma
befolyásolja.
A színeltérések elkerülése érdekében ügyelni kell rá, hogy az
anyagszükségletet az egész épületre egyszerre rendeljük meg, így egyszerre
lehessen legyártani. A szállítás természetesen részmennyiségekben is
történhet. Különbözı gyártási tételek felhasználása esetén ezeket már a
munkálatok kezdetén össze kell keverni. Hıszigetelı rendszeren történı
alkalmazás esetén ügyelni kell a világossági értékre (HBW nem lehet 25
alatt!).
A Baumit GranoporTop vakolatok algagátló kivitelben is elıállíthatók.
Megrendeléskor kérjük az „Antipilz” megjegyzést feltüntetni (felár). Így
megelızı és késleltetı hatás érhetı el. Az algafertızés tartós megelızése
nem garantálható.
Átfesthetı:
Baumit Granopor-/Silikon-/Artline-/NanoporColor festékkel

Biztonsági
intézkedések:

A szemet és a bırt valamint a nem színezendı felületeket, különösen az
üveget, kerámiát, klinkert, natúrkövet, lakkot és fémet óvni kell a ráfröccsenés
ellen. Szükség esetén bı vízzel azonnal le kell mosni. Nem szabad megvárni,
hogy rászáradjon és megkeményedjen. A szerszámokat használat után vízzel
azonnal meg kell tisztítani.

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.

Baumit GranoporTop
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