Műszaki Lap

Baumacol Preciso
Kiegyenlítőhabarcs hidegburkolat-ragasztása előtt

A termék:

Cementbázisú, műanyag diszperzióval javított, por alakú, felhasználásra kész
kiegyenlítő habarcs. Speciális adalékanyagának köszönhetően 2 - 30 mm
rétegvastagságban
felhordva
repedésmentesen
köt,
nagyon
jó
feldolgozhatósági tulajdonsággal rendelkezik.

Felhasználás:

Külső és beltérben az egyenetlen fal- és padlófelületek kiegyenlítésére a
hidegburkolat-ragasztás előtt lakóhelységekben, tusolókban, teraszokon,
erkélyeken, garázsokban, medencékben valamint üzemi nedves
helységekben és homlokzaton.

Műszaki adatok:

Vízigény:
Fazékidő:
Burkolható csempével:
Anyagszükséglet:
Max. rétegvastagság:
Járható:

Kb. 5,5 l/zsák (25 kg)
Kb. 30 perc
48 óra után
kb. 1,6 kg/m2/mm
30 mm
kb. 3 óra után

(+20 oC hőmérséklet és 60 %-os relatív páratartalom mellett)

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
letölthető a www.baumit.hu honlapról, vagy a gyártótól igényelhető.

Tárolás:

Száraz helyen, raklapon, fóliázva 12 hónapig tárolható.

Minőség:

Az ellenőrzés saját üzemi laboratóriumunkban történik.

Kiszerelés:

25 kg zsák - 54 zsák=1350 kg/raklap

Alapfelület:

Az alap legyen tiszta, száraz, jó teherbírású, fagy-, por-, sókivirágzás, laza,
festék- és leválasztó-szer, olaj és zsírmentes részektől mentes. Nem lehet
víztaszító.
Megfelel:
Minden szokásos, építőiparban használatos ásványi alapfelületen. Pl. beton,
pórusbeton, kő, tégla, mész-cement vakolat, cementesztrich felületen, lakó
és középületekben, erkélyeken és teraszokon, padlófűtésnél, medencékben.
Nem megfelelő:
Fémre, fára, műanyagra, víztaszító alapfelületre és gipsz építőlapokra.

Felület
előkészítés:

Műszaki Lap

Portól és egyéb szennyeződésektől a felületet megtisztítani. A nedvességre
érzékeny alapfelületekre a megfelelő alapozót használjuk. Vizsgáljuk meg az
alapfelület burkolhatóságát.
 Erősen szívó aljzatokon - Baumit Grund
 Nem szívóképes aljzatokon - Baumit SuperGrund
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Keverés:

Az alapfelület előkészítése után a leírt keverési arány betartásával
fokozatosan adagoljuk a kiegyenlítő habarcsot a keverővízhez, gépi keverő
berendezéssel csomómentes masszává keverjük (min. 3 perc).

Feldolgozás:

A megfelelően alapozott felületre glettvassal hordjuk fel a habarcsot.
Ügyeljünk rá, hogy a feldolgozhatósági időn belül dolgozzuk fel. Figyelem,
gyorsított kötésű, csak megfelelő mennyiséget keverjünk be. Csak friss
habarcs dolgozható be. A készre kevert habarcsot nem szabad víz ismételt
hozzáadásával újrakeverni! Csak a szükséges vízmennyiséget alkalmazzuk,
a túlzott vízadagolás a megkötött anyag szilárdságát csökkenti.
Csempézés 24 óra után történhet. Utókezelés: 24 óráig a bedolgozott
habarcsot a hirtelen száradástól, magas hő-és mechanikai terheléstől óvni
kell.
Szerszámok tisztítása
mechanikusan.

Általános
tudnivalók:

friss

állapotban

vízzel,

kikeményedve

csak

A felület, az anyag és a levegő hőmérséklete +5 °C-nál magasabb legyen a
feldolgozás és a kötés ideje alatt. Védeni kell a közvetlen napsütéstől, esőtől
és erős széltől. Csak tiszta – pl. vezetékes – vizet használjunk. Egyéb
adalékszerek– pl. fagyásgátló – hozzákeverése tilos!
Az aljzatra vonatkozó szabványokat, előírásokat, műszaki előírásokat
mindenkor figyelembe kell venni! Magas páratartalom és alacsony
hőmérséklet késlelteti, magas hőmérséklet gyorsítja a kötést és a
szilárdulást.
A feldolgozás során a vonatkozó szabályokat, normákat és műszaki
irányelveket tartsuk be.
Javasolt szerszám: elektromos keverőgép, megfelelő méretű keverőedény,
kőműveskanál, glettvas.

Munkavédelem:

Termékre jellemző tulajdonságok, mint összetétel, hulladék elhelyezés,
tisztítás, különleges kezelés megtalálhatók a termék biztonsági adatlapján.

A szóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai előírásaink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és
a felhasználóknak adunk segítségül, nem köteleznek bennünket, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi
szerződésből adódó mellék-kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt termékeink tervezett felhasználási célra való
alkalmasságának saját felelősségre történő ellenőrzése alól.
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