Baumit Divina Mineral
A termék:

Kiváló páraáteresztı képességő, fehér, környezetbarát, Grander
technológiával kezelt vízzel, tartósítószer hozzáadása nélküli Bio ásványi
festék, kiváló fedıképességgel és jó fehérségi fokkal. Feldolgozás csak belsı
terekben.

Összetétel:

Adalékszerek,
titándioxid,
szilikát
és
polimerdiszperzió, kálivízüveg, Grander-víz.

Tulajdonságok:

Kiváló páraáteresztı képesség; fehér; környezetbarát; alkalitásának
köszönhetıen penészesedésre nem hajlamos; károsanyag-kibocsátás
mentes; oldószer- és vízlágyító mentes (E.L.F); kitőnı fedıképesség;
szagtalanul szárad; antiallergén.

Felhasználás:

Kifejezetten ajánlott érzékeny terekben, mint öregek otthona, orvosi rendelık,
óvodák, kórházak, lakóotthonok és iskolák esetén, minden járatos beltéri falés mennyezeti felületen.

karbonátos

töltıanyag,

Alkalmazható minden ásványi alapfelületen, mint bármely vakolat, beton,
mészhomoktégla falazat, finoman strukturált üvegszálas falburkolatok,
valamint teherbíró ásványi és szilikát festékeken. Ne alkalmazzuk nedves,
penészes vagy szennyezett alapfelületeken.

Mőszaki adatok:

Nedves kopásállóság:
(ÖNORM 13 300)
Fedıképesség:
Fényességi fok (ÖNROM 13 000):
Sőrőség:
VOC – tartalom max:
Diffúziós ekvivalens (sd-érték):
Fehérségi fok:
Anyagszükséglet:
Max. kiadósság:

3-as osztály 20 -70 µm esetén
2

2-es osztály 7 m /l esetén (sima
alapfelületen)
3,7 (matt)
1,55 kg/l
0,3 g/l
< 0,05 m
++
2
0,20 l/m /réteg
2
Kb. 50 m / 10 literes vödör
2
Kb. 75 m / 15 literes vödör

A megadott értékek átlagértékek. A természetes alapanyagoknak
köszönhetıen ezek az értékek a különbözı gyártási tételekben
különbözhetnek, melyek a feldolgozási tulajdonságokat nem befolyásolják.

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 letölthetı, vagy a gyártótól igényelhetı.

Tárolás:

Száraz, hővös és fagymentes helyen lezárva 12 hónapig tárolható.

Minıség:

Ellenırzés saját üzemi laboratóriumban.

Kiszerelés:

15 literes mőanyag vödör; 24 vödör/raklap = 360 liter
10 literes mőanyag vödör; 24 vödör/raklap = 240 liter
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Alapfelület:

Az alap legyen szilárd, tiszta, száraz, jó teherbírású, por-, penész- és laza
részektıl, leválasztó szertıl mentes. Mőanyag és fa felületeken nem
alkalmazható.
Meglévı rétegek teherbíró-képességét vizsgáljuk meg. A nem teherbíró
rétegeket (pl. enyves festékek), valamint leválasztószereket (pl. zsaluolaj)
távolítsuk el.

Színezés:

Kizárólag szilikátálló színezı pasztákkal és por pigmentekkel (fényálló,
szervetlen pigmentek). Tudnivaló: színezı paszták használata esetén
csekély mennyiségő oldószer szükséges.

Feldolgozás:

Alapfelület elıkészítése:
 A felhordás történhet ecsettel vagy hengerrel. Erısen nedvszívó
alapfelületek esetén elsı rétegben 10% vízzel hígítható, majd a hígítatlan
Baumit Divina Mineral festéket nedves a nedvesre módon hordjuk fel az
alapfelületre.
 A Baumit Divina Mineral airless géppel felhordható
 Száradási idı kb. 8 óra (20°C/65 % relatív páratartalom esetén),
alacsonyabb hımérséklet esetén hosszabb száradási idıvel kalkuláljunk.
Rétegfelépítés:
Alapozás:
Az alapfelület típusától, állapotától és nedvszívó képességétıl
függıen Baumit Divina SilikatPrimer alapozóval alapozzunk.
Köztes réteg:
Kontrasztos és egyenetlenül nedvszívó alapfelületek esetén Baumit
Divina Mineral max. 5 % vízzel hígítva.
Befejezı réteg:
Baumit Divina Mineral max. 5 % vízzel hígítva.

Általános
tudnivalók:

A felület, az anyag és a levegı hımérséklete +5 °C felett legyen a
feldolgozás és a kötés ideje alatt. A szerszámokat használat után azonnal
tisztítsuk vízzel és mosószerrel.
A termék csatornába, vízrendszerbe vagy a földre nem önthetı. Csak a
kiürült vödör győjthetı szelektív hulladékként.
A festendı felület környezetét - különösen üveg, kerámia, csempe, lakozott
felületek, klinker, natúr kı, fém - védeni kell. Amennyiben a festék rákerül
egy ilyen felületre, azonnal tiszta vízzel mossuk le (ellenkezı esetben a vízüveg maradandó nyomot hagyhat).
Biztonsági intézkedések:
Gyerekektıl elzárva tartandó. Festékszórás esetén a festéket ne lélegezzük
be. Feldolgozás és száradás alatt gondoskodjuk az alapos szellıztetésrıl.
Feldolgozás alatt ne együnk, igyunk és dohányozzunk. A szilikát festékek
felhordásakor hordjunk védıszemüveget. A szemmel és bırrel való
érintkezés esetén bı vízzel alaposan öblítsük ki.
További információk tekintetében lásd a termék biztonsági adatlapját.

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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