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Mőszaki Lap 1440 
 

Baumit Felújító Tapasz 
(Baumit RenovierSpachtel W)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A termék: 
 

Gyárilag elıkevert, természetes fehér, ásványi, por alakú simítótapasz, régi és új 
épületek kiegyenlítı vakolataként, kifejezetten felújításkor és renováláskor. 
Páraáteresztı, külsı- és belsı térben alkalmazható, víztaszító, könnyen 
bedolgozható. 
 

Összetétel: 
 

Építési mész, fehércement, homok, adalékszerek. 
 

Felhasználás: 
 

Kiegyenlítı- és simítótapaszként minden alapvakolatra külsı és belsı térben, 
kifejezetten felújításkor és renováláskor, szilárd festett/színezett alapfelületekre 
is felhordható. 
 

Mőszaki 
adatok: 
 

Szemcseméret: 
Nyomószilárdság (28 napos): 
Hıvezetési tényezı (λ): 
µ-érték: 
 
Keverıvíz szükséglet: 
 
 
Szárazhabarcs sőrőség: 
 
Anyagszükséglet: 
Rétegvastagság: 
 

0,3/0,6 és 1 mm 
kb. 2,5 N/mm2 
0,80 W/mK 
kb. 18 
 
GK 1,0 mm    kb. 5,5 l/zsák 
GK 0,6 mm    kb. 6,0 l/zsák 
GK 0,3 mm    kb. 6,5 l/zsák 
kb. 1300 kg kg/m3 

 
kb. 1 kg/m2/1 mm 
GK 1,0 mm    1,0 – 5,0 mm 
GK 0,6 mm    0,6 – 3,0 mm 
GK 0,3 mm    0,3 – 1,5 mm 
 
 

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 6 hónapig tárolható. 
 

Minıségi 
garancia: 
 

Folyamatos minıségellenırzés saját laboratóriumunkban. 
 
 

Kiszerelés: 25 kg-os zsákokban 
 

Alapfelület: 
 

Az alap legyen száraz, jó teherbíró- és nedvszívóképességő, fagy-, por-, 
sókivirágzás- és laza részektıl mentes. Nem lehet víztaszító. 
 
 
 
 
 
 



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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Feldolgozás: 
 

 A Baumit Felújító Tapaszt tiszta vízbe szórjuk, lassú fordulaton járó 
keverıgéppel – vagy átfolyó keverıvel keverjük. 
 
Keverıvíz szükséglet: 
GK 1,0 mm    kb. 5,5 l/zsák 
GK 0,6 mm    kb. 6,0 l/zsák 
GK 0,3 mm    kb. 6,5 l/zsák 
 
Kb. 5 perc pihentetési idı után még egyszer átkeverni. 
 
Simítóanyagként alapvakolatra vagy teherbíró mész/cement vakolatokra 
rozsdamentes kımőves kanállal egyenletes rétegvastagságban felhúzni és 
megfelelı eszközzel eldörzsölni. 
 

Általános 
tudnivalók: 
 

A felület, az anyag és a levegı hımérséklete +5 ˚C felett legyen a felhordás és 
kötés ideje alatt. Megfagyott alapfelületre és/vagy fagyveszély esetén a Baumit 
Felújító Tapasszal dolgozni nem szabad.  
 
Fagyásgátló adalékszereket és más terméket nem szabad hozzáadni. 
 
A homlokzatot megfelelı módon (pl. állványhálóval) meg kell védeni sugárzó 
napsütéstıl, esıtıl és erıs széltıl. 
 
A levegı magas páratartalma vagy az alacsonyabb hımérséklete jelentısen 
meghosszabbíthatja a kötési idıt. 
 
Minden további réteg felhordása elıtt 7 nap várakozási idıt betartani. 
 
Befejezı rétegek: 
Baumit SilikatTop/SilikonTop/NanoporTop vakolat Baumit UniPrimer alapozóval 
Baumit SilikatColor/SilikonColor/NanoporColor festék  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


