Mőszaki Lap

Baumit Simító Vakolat

A termék:

Gyárilag elıkevert vakolóhabarcs kézi felhordásra.

Összetétel:

Cement, osztályozott homok, adalékszerek.

Felhasználás:

Mész-cement kézi vagy gépi vakolatok dörzsölt felületképzését követı
bevonására a belsı- vagy homlokzatfestés elıtti kellı egyenletesség
érdekében.

Mőszaki adatok:

Jelölés:
Maximális szemnagyság:
Nyomószilárdság (28 napos):
Húzó, hajlítószilárdság:
Tapadószilárdság:
Hıvezetési tényezı:
Bedolgozhatóság:
Maximális vastagság:
Javasolt vastagság:
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:

D/09/GP/34 sz. típusvizsgálat (MSZ EN 998-1:2003 szerint)

Kiszerelés:

40 kg-os zsákokban, 35 zsák/raklap = 1400 kg (zsugorfóliázva)

Alapfelület:

Egyenletes, tömör, repedés-, fuga- és pormentes legyen. Nem kell
elınedvesíteni.

CS III W0
0,3 mm
2
nagyobb, mint 3,5 N/mm
2
nagyobb, mint 1,0 N/mm
2
nagyobb, mint 0,08 N/mm
0,8 W/mK
kb. 3 óra
4 mm
kb. 1 mm
2
1,5 kg/m /mm.

Elıírások különbözı alapfelületeknél:
• Mész-cement nehézvakolatok (Uni Vakolat, GV 25, GV 35 stb.). Felhordás
min. 24 óra múlva.
• Betonon az egyenetlenségeket, lyukakat javító habarccsal zárjuk. Felhordás:
nyáron 2-3 nap, télen 1 hét múlva.
• Könnyő adalékkal készített alapvakolatokra (pl. Thermo Vakolat) csak
beltérben alkalmazható. Felhordás: nyáron 2-3 nap, télen 1 hét múlva.
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Keverés:

Egy tiszta vödörben, vagy habarcsládában a kimért mennyiségő vízbe szórjuk.
Megfelelı keverıeszközzel (max. 500 ford/perc) csomómentesre keverjük, egy
sőrő, plasztikus habarcsot készítve. 5 perc várakozás után még egyszer
átkeverjük, szükség szerint vizet, vagy még száraz anyagot adunk hozzá.
Gipszet ne keverjünk hozzá.

Általános
tudnivalók:

A felület, az anyag és a levegı hımérséklete +5 °C-nál magasabb legyen a
feldolgozás és a kötés ideje alatt.
Más anyagot (pl. gipsz, mész, kötésgyorsító, fagyálló stb.) hozzákeverni nem
szabad. További rétegek elıtt a várakozási idıt az alatta lévı vakolat
várakozási ideje határozza meg. Minimális várakozási idı homlokzatfestésnél
1 hét.
Befejezı réteg:
Baumit Nanopor Festék
Baumit Granopor Festék
Baumit Szilikát Festék
Baumit Szilikon Festék
Baumit ArtLine Festék

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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