BAUMIT Edelputz Spezial
Mineraalne viimistluskrohv
OMADUSED
Kasutusvalmis, õhukese kihiline mineraalkrohv sise- ja
välitöödeks mis on ilmastiku- ja veekindel, veeauru
läbilaskev,
vähese
määrdumisega,
universaalselt
kasutatav.

KOOSTIS
Lubihüdraat, hall tsement, marmor kivipuru, vesi,
pigmendid

KASUTUSALA
Kasutatakse
vahtpolüstüroolist
ja
mineraalvillast
soojustusplaatide liimimiseks Baumit fassaadisüsteemides.

TEHNILISED ANDMED
Klassifikatsioon:
Värvus:
Tera suurus :
Kuivsegu tihedus:
Survetugevus (28 päeva) :
Paindetugevus (28 päeva):
Soojusjuhtivustegur λ:
Veeauru takistustegur μ:
Materjali kulu:

EN 998-1
hall
1,0;2,0;3,0 mm
~1480 kg/m³
>1,5 N/mm²
>0,7 N/mm²
~0,80 Wt/mxK
~12-15
tera 1,0mm
~3,0 kg/m2
tera 2,0mm
~3,5 kg/m2
tera 3,0mm
~4,0 kg/m2

TÖÖKOHA JA KESKKONNA KAITSE
R 36: Ärritab silmi
R 38: Ärritab nahka
R 43: Kokkupuutel nahaga võib põhjustada ülitundlikkust
S 2: Hoida lastele kättesaamatus kohas
S 24: Vältida kokkupuudet nahaga
S 25: Vältida silma sattumist
S:26 Silma sattumisel loputada kohe rohke veega ja
pöörduda arsti poole
S 27 Eemaldada koheselt, määrdunud, läbiimbunud
riided
S 28: Nahale sattumisel pesta koheselt rohke veega
S 37: Kanda sobivaid kaitsekindaid

GOLDVENDER OÜ
Ringtee 43E, 50105, Tartu

SÄILIVUSAEG
Säilivusaeg on 12 kuud kuivas ruumis, tehasepakendis
ja puitalustel.

KVALITEEDI KONTROLL
Ettevõttesisene kontroll tehase laboratooriumides.

PAKEND
25 kg kott

ALUSPIND
Aluspind peab olema tugev, imav, kuiv ja puhas,
pleekimata, vaba mustusest ja lahtistest osakestest,
tolmust ja õlist. Aluspind ei tohi olla külmunud.
Soovitatavad kasutusalad:
 Baumit soojustussüsteemid
 Lubitsementkrohvid, betoon
 Vanad, tugevad mineraalsed krohvipinnad
Ei sobi:
 Polümeersetele pindadele
 Lakitud pindadele
 Õlivärviga kaetud pindadele

PINNALE KANDMINE
Sõltuvalt
aluspinna
imavusomadustest
(nt.
lubitsementkrohvid, Baumit soojustussüsteemid)
tuleb aluspinda niisutada. Kui aluspinnaks on Baumit
armeerimissegud, siis niisutamine ei ole vajalik.
Baumit EdelPutz Spezial dekoratiivkrohvile lisada vett
proprtsioonis 1 kott – 10l vett ja segada segumasinas
3-5 minutit. Alati tuleb kasutada kogu kotti sisu.
Mitme segu koti korraga segamisel, kasutada
suurema mahtuvusega segumasinat ning enne
paigaldust segatakse segu veel kord hoolikalt
miksersegistiga läbi.
Hõõrdekrohv kanda aluspinnale roostevabast
terasest silumiskelluga ühtlase tera paksuse kihina ja
seejärel töödelda mineraalne krohv hõõrutiga.
Üleminekute vältimiseks katta viimistletav pind ühe
tööprotsessi vältel.

Faks. +372 733516
Tel. +372 7333577

www.goldvender.ee
goldvender@goldvender.ee

TEADMISEKS
Õhu, materjalide ja aluspinna temperatuur paigalduse ja
kuivamise ajal ei tohi olla alla +5 ºC. Otsese UV kiirguse-,
vihma-, tugeva tuule- või tõmbetuulega ei ole soovitav
töid teostada. Kõrge õhutemperatuuri ja õhuniiskuse (üle
60%) puhul võivad antud toote tehnilised omadused
muutuda. Värvi toon sõltub aluspinnast, temperatuurist ja
õhu niiskusest. Mineraalkrohve võib vajadusel ülevärvida

Baumit SilikonColor

Baumit SilikatColor

Baumit NanoporColor
lastes eelnevalt Baumit EdelPutz Spezial krohvil kuivada
vähemalt 14 päeva.
Ei tohi lisada teisi lisandeid (nt. külmalisandid)

Meie poolt antavad suulised ja kirjalikud soovitused materjalide praktiliseks kasutamiseks põhinevad isiklikul kogemusel, kaasaegsel
tehnoloogial ja tehnikal eesmärgiga nõustada ostjaid (tarbijaid), mis meid mitte millekski ei kohusta. Antud soovitused ei ole
käsitletavad ühegi lepingulise õigussuhte kokkuleppena või täiendavaks kohustuseks ostu-müügi lepingule. Meie poolt antud
soovitused ei vabasta ostjat iseseisvast toote kasutamise sobilikkuse kontrollist ettenähtud otstarbel.

