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Műszaki Lap  
 

Baumit Finish 
 

 

 

A termék : 
 

Felhasználásra kész, szilikátbázisú, áttetsző bevonatréteg a Baumit Lazur 
festékre. Időjárásálló, ellenálló, víztaszító, páraáteresztő bevonat. 
 

Összetétel : 
 

Szilikátbázisú kötőanyag, adalékszerek, víz. 
 

Tulajdonságok:  
 
Felhasználás: 
 

Víztaszító, páraáteresztő, gyorsan száradó és magas tapadású vízzel 
hígítható lazúr.  A Baumit Lazur környezetkímélő és szagtalan. 
 
A Baumit Finish a Baumit Lasur réteg időjárás elleni védelmére szolgál, ezért 
kültérben minden esetben szükséges az alkalmazása. Beltérben erősebben 
igénybevett felületek (konyha, fürdő stb.) esetén szükséges a használata. 
 

Műszaki adatok:  
 

Sűrűség:  
pH-érték:  
Fényességi fok: 
Páradiffúziós ellenállási szám (µ): 
Anyagszükséglet: 
Száradási idő: 
 
 
 
 
Színe: 

kb. 1,0 kg/dm3 
11 
matt 
kb. 50 
kb. 0,08-0,1 kg/m2, rétegenként 
a lazúrtechnika szerint kb. 12 óra, 
(körülményektől függően – magas 
hőmérsékletnél és/vagy magas 
páratartalom a száradási időt 
meghosszabbíthatja!) 
áttetsző 
 

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, hűvös és fagymentes helyen lezárva 12 hónapig tárolható.  
 

Minőség:  
 

Ellenőrzés saját és független vizsgáló laboratóriumban.  

Kiszerelés:  
 

  5 kg-os vödör, 1 raklap=48 vödör=240 kg 
15 kg-os vödör, 1 raklap=16 vödör=240 kg 

 
 
 
Feldolgozás: 

 
 
A Baumit Finish hagyományos ecsettel vagy gyapjúhengerrel hordható fel 
a Baumit Lasur felületére. A Baumit Finish felhasználásra kész és víz 
hozzáadása nélkül alkalmazható. 
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Általános tudnivalók: 
 

 
 
A felület, az anyag és a levegő hőmérséklete +8 °C felett legyen a 
feldolgozás és a kötés ideje alatt. Közvetlen tűző napsütésben, esőben 
vagy szélben nem dolgozható fel, ill. a homlokzatot megfelelően védeni 
kell (a száradási idő közben is, pl. állványzati védőháló).  

 A magas hőmérséklet (pl. > +30° C )  jelentősen   megváltoztathatja a 
kötési tulajdonságokat. 
 
A levegő magas páratartalma vagy alacsonyabb hőmérséklete jelentősen 
meghosszabbíthatja a kötési időt 
 
A Baumit Finish alkalmazása esetén az alapréteg színében kisebb 
tónusváltozás (sötétedés) állhat be. 
 
Munka közben szemünket, bőrünket és a környező (főleg üveg, kerámia, 
klinker, kő, lakk és fém-) felületeket óvjuk. Ha az anyag mégis 
lecsöppenne, azonnal mossuk le vízzel, ne várjunk a száradásig.  
 
A szerszámokat használat után azonnal mossuk ki tiszta vízben, ne 
várjunk a festék száradásáig. 

 


