Tεχνικό Φυλλάδιο Προϊόντος

Baumit
Divina Color
Προϊόν

Λευκή βαφή, χαμηλών εκπομπών, χωρίς διαλύτες και πλαστικοποιητές,
ελεγμένη για βλαβερά συστατικά (κατά DIN 55649), με υψηλή καλυπτικότητα,
άοσμη κατά την ξήρανση, υδατοδιαλυτή βαφή εσωτερικών χώρων , με νερό
περιοχής Grander Άλπεων. Εφαρμογή μόνο σε εσωτερικούς χώρους.

Σύνθεση

Νερό, πρόσθετα, οξείδιο του τιτανίου, πυριτικά και ασβεστολιθικά αδρανή,
πολυμερής διασπορά, συντηρητικά (μίγμα isothiazolin).

Ιδιότητες

Λευκό, χαμηλών εκπομπών, χωρίς διαλύτες και πλαστικοποιητές (ΕLF),
υδατοδιαλυτό, ελεγμένο για βλαβερά συστατικά, άοσμο κατά την ξήρανση.,
υποαλλεργικό. Διαθέσιμο χρωματισμένο στο χρωματολόγιο της Βaumit.

Εφαρμογή

Ιδιαίτερα κατάλληλο για γηροκομεία, νηπιαγωγεία, σχολεία, ιατρεία, γραφεία,
εστιατόρια, νοσοκομεία και οικίες.
Για όλες τις συνήθεις επιφάνειες τοίχων και ταβανιών όπως σοβάδες,
σκυρόδεμα, γυψοσανίδες, ινογυψοσανίδες. Να μην γίνεται εφαρμογή σε νωπές,
βρόμικες επιφάνειες ή επιφάνειες με μύκητες.

Τεχνικά
χαρακτηριστικά

Αντοχή στην υγρή απότριψη
(ÖNORM EN 13 3000):
Καλυπτικότητα
(ÖNORM EN 13 3000)
Στιλπνότητα:
(ÖNORM EN 13 3000):
Πυκνότητα:
(DIN 53217)
Περιεχόμενο VOC max:
Λευκότητα:
Κατανάλωση:
Απόδοση:

Κλάση 3 για 20-70 μm
Κλάση 2 για 7,5 m2/l
(για λεία υποστρώματα, ενδεικτικές τιμές,
εξαρτώνται από την επιφάνεια και το
υπόστρωμα)
3,8 (stumpfmatt)
1,60 g/l
3 g/l
+++
0,17 l/m²/Χέρι
~ 60 m²/10l
~ 90 m²/15l
(ενδεικτικές τιμές, εξαρτώνται από την
επιφάνεια και το υπόστρωμα)

Οι παραπάνω τιμές είναι μέσες τιμές. Λόγω της χρήσης φυσικών πρώτων υλών, οι
ιδιότητες μπορεί να έχουν αποκλίσεις ανά παρτίδα χωρίς να μεταβάλλεται η
εργασιμότητα.

Οδηγίες
ασφαλείας

Για λεπτομερείς οδηγίες ασφαλείας, ανατρέξτε στο Φύλλο Δεδομένων
Ασφαλείας του προϊόντος.

Αποθήκευση

Αποθηκεύσατε το δοχείο κλειστό, σε δροσερό μέρος, χωρίς συνθήκες παγετού.
Ο χρόνος αποθήκευσης στο δοχείο εφόσον δεν έχει ανοιχτεί είναι 12 μήνες.

Διασφάλιση
ποιότητας

Η εσωτερική διασφάλιση ποιότητας παρέχεται από τα εργαστήρια ποιοτικού
ελέγχου των μονάδων παραγωγής.
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Συσκευασία

Δοχείο 15 l, 1 παλέτα = 24 δοχεία = 360 l
Δοχείο 10 l, 1 παλέτα = 24 δοχεία = 240 l

Υπόστρωμα

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό, ξηρό, σταθερό, να είναι απαλλαγμένο
από σκόνες και εξανθήματα, ρύπους, λάδια. Πλαστικά και ξύλο δεν είναι
κατάλληλα υποστρώματα.

Να ελέγχονται οι υπάρχουσες επιστρώσεις ως προς την ικανότητα βαφής.
Οδηγίες για την
προετοιμασία του Τυχόν σαθρές επιστρώσεις να απομακρύνονται.
υποστρώματος

Χρωματισμός

Διαθέσιμο σε όλα τα χρώματα του χρωματολογίου της Baumit. Δυνατότητα
χρωματισμού με όλες τις βαφές. Η προσθήκη χρωστικών μπορεί να προσθέσει
μικρή ποσότητα διαλύτη στο υλικό.

Τρόπος εργασίας

H εφαρμογή μπορεί να γίνει με βούρτσα ή ρόλο. Εφαρμόστε πλήρη, ομοόμορφη
στρώση, σύμφωνα με την μορφή του υποστρώματος με μέγιστη αραίωση με
νερό ως 5%. Το Βaumit Divina Color μπορεί να εφαρμοστεί και με μηχανή
airless. Μετά από 8 ώρες μπορεί να περαστεί η επόμενη στρώση (+ 20 °C/65
% σχετική υγρασία), ενώ χαμηλές θερμοκρασίες μπορούν να επιμηκύνουν τον
χρόνο πήξης.
Διαμόρφωση στρώσεων:
Αστάρι: Ανάλογα με τον τύπο, την κατάσταση και την απορροφητικότητα του
υποστρώματος με Baumit Divina Easy Primer.
Ενδιάμεση στρώση: Σε υποστρώματα με μεγάλη αντίθεση ή επιφάνειες
διαφορετικού πορώδους με Baumit Divina Color με μέγιστη αραίωση 5% με
νερό.
Τελική στρώση: Με Baumit Divina Color με μέγιστη αραίωση 5% με νερό.

Γενικές
πληροφορίες

Η θερμοκρασία του αέρα, του υλικού και του υποστρώματος κατά την
εφαρμογή και την πήξη θα πρέπει να είναι πάνω από +5°C.
Μετά την εργασία ξεπλύνετε τα εργαλεία με απορρυπαντικό και νερό.
Απόρριψη: να απορρίπτονται μόνο σε κατάλληλο χώρο. Να μην πετιούνται σε
υπονόμους, νερά και στο έδαφος. Μόνο το τελείως άδειο δοχείο να
ανακυκλώνεται.
Οδηγίες ασφαλείας: Διατηρήστε μακριά από τα παιδιά. Κατά την εργασία και
την ξήρανση να υπάρχει επαρκής αερισμός. Μην τρώτε, πίνετε και καπνίζετε
κατά την διάρκεια της εργασίας. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε με
άφθονο νερό.

___________________________________________________________________________________
Οι γραπτές και προφορικές τεχνολογικές υποδείξεις που παρέχονται βασίζονται στην υπάρχουσα επιστημονική γνώση και την
πρακτική εμπειρία. Εντούτοις, είναι σαφές ότι οι πληροφορίες αυτές δεν είναι δεσμευτικές. Δεν δημιουργούν νομική ή άλλη
υποχρέωση σε σχέση με το συμβόλαιο πώλησης. Επίσης δεν αποδεσμεύουν τον αγοραστή από την υποχρέωση να ελέγξει ο ίδιος ότι
τα προϊόντα μας εξυπηρετούν τον σκοπό αγοράς τους.
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