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Mőszaki Lap  
 

Baumit Duo Top 
 

 
 

A termék: 
 

Gyárilag kevert paszta állagú szerves kötıanyagú vékonyvakolat bel- és kültéri 
felhasználásra. 
 

Összetétel: 
 

Szerves kötıanyag, ásványi töltıanyagok, pigmentek, víz, adalékszerek. 

Felhasználás: 
 

Víztaszító vékonyvakolat bel- és kültérbe, alkalmas hıszigetelı rendszer 
fedıvakolataként is. 
  
Minden esetben szükséges Baumit UniPrimer alapozó al kalmazása! 
 

Mőszaki adatok: 
 

Max. szemnagyság: 
Szilárdanyag-tartalom:  
Sőrőség: 
pH-érték: 
Hıvezetési tényezı (λ): 
Páradiffúziós ellenállási szám (µ):  
Színek:  
 

1,5 mm, 2 mm  
kb. 79% 
kb.1,7 kg / dm3 
12 
0,70 W/mK 
121 
200 colours of more emotion szín 
Baumit színkártya szerint 
Egyedi színek rendelésre 
 

Anyagszükséglet:  
 

K1,5:  
D2: 

 

kb. 2,5 kg/m2 
kb. 2,7 kg/m2 

 

Kiadósság: K1,5:  
D2: 
 

kb. 12 m2 / 30 kg vödör 
kb. 11 m2 / 30 kg vödör 
 

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, vagy a gyártótól igényelhetı. 
 

Tárolás: 
 

Száraz helyen, raklapon fóliázva 12 hónapig tárolható. 
 

Minıség: 
 

Építıipari Mőszaki Engedély száma:  A-243/2006 
 

Kiszerelés: 
 

30 kg-os vödörben 
 

Alapfelület: 
 

Az alapfelület feleljen meg az érvényben lévı normáknak, legyen szilárd, fagy 
és laza részektıl mentes, por-, bevonat-, elválasztószer- és kivirágzásmentes. 
Az alapfelület legyen megfelelıen durva, száraz és egyenletesen nedvszívó. 

 
A Baumit DuoTop felhordása elıtt friss mész-cement vakolat és tapasz esetén 
a várakozási idı min. 1 nap/1 mm, de legalább 28 nap! 

  
A Baumit DouTop vékonyvakolat alkalmas: 
mészvakolatra, mész-cement vakolatra és cementvakolatra, betonfelületre és 
egyéb ásványi felületekre, (régi) ásványi, diszperziós- és szilikátfestékekre és 
vakolatokra (megfelelı kötı- és tapadóképességő) gipszvakolatokra 
 
Nem alkalmas:  friss mész, mész-cement- és cementvakolatokra és 
mészfestékre, lakk- és olajrétegre, enyves festékekre és mőanyagra, nedves 
alapfelületekre 
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A Baumit DuoTop feldolgozása elıtt legkésıbb 24 órával az alapfelületet 
alapozzuk teljes felületen Baumit UniPrimer Alapozóval.  
 
Alapfelülettel kapcsolatos tudnivalók:  
 
• Poros és homokos felületeken a laza részeket mechanikusan távolítsuk el  
• Régi lakk-, enyv- vagy olajréteggeket megfelelı eszközzel távolítsuk el és 

gızsugárral tisztítsuk le  
• Szennyezıdött vagy elöregedett felületeket mechanikusan távolítsuk el 
• A rossz tapadású ásványi bevonatokat mechanikusan távolítsuk el 
• A sókivirágzásokat mechanikusan távolítsuk el, ill. fontoljuk meg az egyéb 

felújítási intézkedéseket (nedves, sóterhelt felületeken nem alkalmazható) 
• Károsodott ill. repedezett felületeket spaklival állítsuk helyre 
 

Felhordás: 
 

A Baumit DuoTopot tiszta, száraz és szilárd alapfelületre hordjuk fel, alapozás 
min. 24 órával elıtte Baumit UniPrimer Alapozóval. Közvetlenül a vödör 
tartalmát felhordás elıtt alacsony fordulatszámú elektromos keverıvel 
keverjük át. Az anyagot rozsdamentes simítóval szemcsevastagságban 
húzzuk fel az alapfelültre, egyidejőleg és megszakítás nélkül dolgozzunk. Majd 
a kívánt struktúrát mőanyag simítóval alakítsuk ki. Egy munkamenetben 
hordjuk fel a teljes vastagságot. 
 
Dörzsölt hatású struktúra: 
Rövid kikeményedési idı után mőanyag simítóval alakítsuk ki a kívánt 
struktúrát (vízszintes, függıleges, vagy körkörös irányban).  
 
Kapart hatású struktúra: 
Rögtön az anyag felhordása után körkörös mozdulatokkal alakítsuk ki a kívánt 
struktúrát mőanyag simítóval.  
 
Befejezı réteg felépítése: 
1 x Baumit UnivPrimer alapozó (min. 24 óra várakozási idı) 
1 x Baumit DuoTop 

  

  

Általános 
tudnivalók: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A felület, az anyag és a levegı hımérséklete +5 °C felett legyen a bedolgozás 
és a kötés ideje alatt. Az anyag feldolgozása során a homlokzatot védjük a 
közvetlen napsugárzástól, esıtıl és széltıl. Az nyílászárókat, egyéb 
szerkezeteket gondosan fóliázzuk be. A szennyezet felületeket és eszközöket 
azonnal vízzel tisztítsuk meg. Azokon a területeken, ahol az algásodás és 
gombásodás veszélye fennáll (pl. árnyékos és nedves helyek parkok 
környékén stb.) algásodásgátló szerrel rendeljük a terméket 
(anyagmegrendelésnél ANTIPILZ felirattal).   
 
Színtónus egyezés csak egy gyártási tételben garantált. Színtónus eltérés a 
nyomtatványainkban feltüntetett színekhez képest is lehetséges, ennek 
nyomdatechnikai okai vannak, így reklamációt ilyen esetekben nem áll 
módunkban elfogadni. Az anyag megrendelésénél világosan nevezzék meg az 
anyag típusát, szemnagyságát és struktúráját, csak úgy, mint a kívánt szín 
kódját.  
 
Például: 
Baumit DuoTop Vakolat 1,5K, Sun 3017 
(azaz Baumit DuoTop vakolat kapart sruktúrával, 1,5 mm-es 
szemcsenagysággal, Sun 3017 színban), ill. Baumit DuoTop 2D, Sun 3017 
(azaz Baumit DuoTop vakolat dörzsölt struktúrában, 2 mm-es 
szemcsenagysággal, Sun 3017 színben).  
 



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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Biztonsági 
intézkedések: 
 

A szemet és a bırt valamint a nem befestendı felületeket, különösen az 
üveget, kerámiát, klinkert, natúrkövet, lakkot és fémet óvni kell a ráfröccsenés 
ellen. Szükség esetén bı vízzel azonnal le kell mosni. Nem szabad megvárni, 
hogy rászáradjon és megkeményedjen. A szerszámokat használat után vízzel 
azonnal meg kell tisztítani. 
 

 


