Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος

Baumit
PutzSpachtel
Προϊόν

Έτοιμο προς χρήση, προαναμεμειγμένο ξηρό κονίαμα ασβέστη/τσιμέντου, με
βελτιωτικά πρόσθετα για πρόσφυση, για εφαρμογή με το χέρι ή μηχανή στο
εσωτερικό και εξωτερικό.

Σύνθεση

Υδράσβεστος, τσιμέντο, άμμος κονιαμάτων, πρόσθετα.

Ιδιότητες

Υδατοαπωθητικό, ανόργανο, κονίαμα για σπάτουλα ή λεπτό σοβά, με τριφτή
επιφάνεια έτοιμη για βαφή, εύκολο στη χρήση, με καλή διάχυση υδρατμών.

Εφαρμογή

Σοβάς λεπτής στρώσης για σοβάδες ασβέστη/τσιμέντου, ανακαίνισης και
θερμομονωτικούς πριν την εφαρμογή τελικής στρώσης ή βαφής και για
επιφάνειες σκυροδέματος στο εσωτερικό και εξωτερικό, για μικρές επιστρώσεις
με οπλισμό.

Τεχνικά
χαρακτηριστικά

Κατηγορία:
Μέγιστος κόκκος:
Αντοχή σε θλίψη:
Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λ:
Συντελεστής διάχυσης υδρατμών μ:
Πυκνότητα ξηρού κονιάματος:
Απαίτηση σε νερό:
Ελάχιστο πάχος στρώσης:
Μέγιστο πάχος στρώσης:
Κατανάλωση :

Οδηγίες
ασφαλείας

Xi Ερεθιστικό, περιέχει τσιμέντο
Κατάταξη R: R 36: Ερεθιστικό για τα μάτια
R 38:
Ερεθιστικό για το δέρμα
R 43:
Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση διά
της επαφής με το δέρμα
Κατάταξη S: S 2: κρατήστε το προϊόν μακριά από τα παιδιά
S 24/25: Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα
S 26:
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ξεπλύνετε
καλά με νερό και αναζητήστε γιατρό
S 27:
Βγάλτε αμέσως βρεγμένα και λερωμένα ρούχα
S 28:
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα ξεπλύνετε
αμέσως με άφθονο νερό
S 37:
Φοράτε κατάλληλα προστατευτικά γάντια

Αποθήκευση

Το προϊόν εφόσον είναι κλειστό, σε ξύλινη παλέτα μπορεί να παραμείνει
αποθηκευμένο σε ξηρό, δροσερό περιβάλλον για χρονικό διάστημα 6 μηνών

Διασφάλιση
ποιότητας

Η εσωτερική διασφάλιση ποιότητας παρέχεται από τα εργαστήρια ποιοτικού
ελέγχου των μονάδων παραγωγής κατά το ΕΝ 998-1.

Τρόπος
παράδοσης

Σακιά: 25 kg
1 Παλέτα = 48 σακιά = 1200 kg
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GP – CS II κατά ΕΝ 998-1
1 mm
> 2,5 Ν/mm2
0,50 W/mK
15
1500 kg/m3
9 λίτρα/σακί
3 mm
5 mm
~4kg/m2 για πάχος στρώσης 3mm
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Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος
Υπόστρωμα

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό, ξηρό, να μην βρίσκεται σε συνθήκες
παγετού, να είναι απαλλαγμένο από σκόνες και εξανθήματα, να μην είναι
υδατοαπωθητικό, να είναι σταθερό και απαλλαγμένο από σαθρά κομμάτια. Η
επιφάνεια προς επίχριση θα πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της
προδιαγραφής ÖΝΟRM Β 3346.

Τρόπος εργασίας

Αναμίξτε το Baumit PutzSpachtel με καθαρό νερό σε αργές στροφές, ρίχνοντας το
υλικό στο νερό, αφήστε να ηρεμήσει για 5 λεπτά και μετά αναμίξτε ξανά. Η
ανάμιξη μπορεί να γίνει και σε μηχανή σοβά με χρόνο ανάμιξης τουλάχιστον 2
λεπτά. H εφαρμογή μπορεί να γίνει και με κατάλληλες μηχανές σοβά (πχ. PFT).
Η εφαρμογή με σπάτουλα είναι δυνατή σε υποστρώματα σοβά ασβέστητσιμέντου όπως πχ. ThermoExtra,ThermoPutz, GrundPutz Leicht, MPA 35,
GrobPutz 4 mm. Η εφαρμογή γίνεται με ανοξείδωτη σπάτουλα σε ελάχιστο πάχος
3mm και μετά την αρχική πήξη το κονίαμα τρίβεται. Σε περιπτώσεις τοπικής
εφαρμογής είναι δυνατή η χρήση υαλοπλέγματος ως οπλισμός.

Γενικές
πληροφορίες

Ο αέρας, το υλικό και το υπόστρωμα κατά την εργασία και την πήξη πρέπει να
έχουν θερμοκρασία μεγαλύτερη των 5C. Σε περίπτωση υποστρώματος σε
κατάσταση παγετού ή όταν αναμένονται συνθήκες παγετού να μην γίνεται
εφαρμογή του PutzSpachtel. Προστατέψτε την επιφάνεια από την άμεση επαφή
με τον ήλιο, τη βροχή και δυνατό αέρα (πχ. με δίκτυ οικοδομής). Μεγάλη υγρασία
περιβάλλοντος και χαμηλές θερμοκρασίες μπορεί να επιμηκύνουν τον χρόνο
ξήρανσης σημαντικά. Η επιπεδότητα των τοίχων να ικανοποιεί το πρότυπο
ONORM DIN 18202.
Για τις επόμενες στρώσεις συνιστάται αναμονή τουλάχιστον 5 ημερών.
Τελικές στρώσεις
Baumit SilikatTop με Baumit UniPrimer
Baumit SilikatColor
Baumit SilikonTop με Baumit UniPrimer
Baumit SilikonColor
Baumit EdelPutz Extra με Baumit UniPrimer
Baumit GranoporTop με Baumit UniPrimer
Baumit GranoporColor
Baumit NanoporTop με Baumit UniPrimer
Baumit NanoporColor
Baumit StyleTop με Baumit UniPrimer
Baumit StyleColor

_______________________
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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