Mőszaki Lap

Baumit ArtLine Lazúr
(Baumit ArtLine Lasur)
A termék:

Felhasználásra kész, diszperziós bázisú lazúr, dekoratív fal- és
homlokzatfelületek készítésére. Víztaszító, páraáteresztı, gyorsan szárad,
ellenálló. Kül- és beltérben egyaránt alkalmazható.

Összetétel:

Szerves kötıanyag (akrilát), ásványi pigmentek, adalékszerek, víz.

Mőszaki adatok:

Sőrőség:
pH-érték:
Páradiffúziós ellenállási szám (µ):
Anyagszükséglet:
Száradási idı:
Színe:

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, hővös és fagymentes helyen lezárva 12 hónapig tárolható.

Minıség:

Ellenırzés saját és független vizsgáló laboratóriumban.

Kiszerelés:

5 és 15 kg-os mőagyag vödörben

Alapfelület:

Az alapfelület legyen száraz, jó teherbíró- és nedvszívóképességő, fagy-,
por-, sókivirágzás- és laza részektıl mentes.

3

kb. 1,0 kg/dm
8,5
kb. 50
2
kb. 0,08-0,1 kg/m , rétegenként
kb. 12 óra, körülményektıl függıen.
24 színben.

Alkalmas:
• dörzsölt felülető mész-cement és cementvakolatokra
• betonra, egyéb ásványi alapfelületekre
• jól tapadó ásványi és szilikátfestékekre
• jól tapadó diszperziós vakolatokra és festékekre
• jól tapadó szilikonvakolatokra és festékekre
• mész-gipsz és gipszvakolatokra.
Feltételesen alkalmas (próbafelület készítése ajánlott):
• meszes vakolatokra és festékekre (karbonátosodás)
• gipszkarton lapokra
Nem alkalmas:
• mőanyagra, mőgyantára, olajos és enyves alapfelületre
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Alapfelület
elıkészítés:

• A málló, porladó részeket, valamint mészcsurgásokat mechanikus
úton távolítsuk el, vagy szükség esetén erısítsük meg (Baumit
Mélyalapozó, várakozási idı: min. 12 óra!)
• Leválasztó olaj maradékokat a betonról forró gızsugárral vagy
speciális olaj leválasztó eltávolítóval tisztítsuk le.
• A szennyezıdött és/vagy algásodott felületeket mechanikai úton vagy
forró gızsugárral tisztítsuk meg.
• A rosszul tapadó, kopott, ásványi eredető réteget mechanikus úton
távolítsuk el.
• A károsodott ill. repedezett felületet megfelelı tapasszal javítsuk ki
(Baumit Simító Tapasz, Baumit Ragasztó Tapasz) és szükség esetén
(helyileg) erısítsük meg.
• az érdes alapfelületeket Baumit Univerzális Tapasszal gletteljük át.

Feldolgozás:

A Baumit ArtLine Lasur minden esetben festékrétegre, vakolatra, vagy
tapaszrétegre kerül felhordásra.
Az egyes termékek elıírásait vegyük figyelembe!
Az anyag felhordása lazúrtechikától függıen arra alkalmas szerszámokkal
történik. A megjelenéstıl függıen 1-3 réteget hordjuk fel.
Kültérben minden esetben, beltérben erısebben igénybevett felületek
(konyha, fürdı stb...) esetén a Baumit Artline Finish befejezı réteg (és
felületvédelem) használata kötelezı!

Általános
tudnivalók:

A felület, az anyag és a levegı hımérséklete +5 °C felett legyen a
feldolgozás és a kötés ideje alatt. A homlokzatot megfelelıen védjük az
idıjárási hatások ellen (pl. védıhálóval). A levegı nedvességtartalma és az
alacsony hımérséklet jelentısen növelheti a kötési idıt.
Az egyenletes szín csak egy gyártási tételen belül garantálható. A
színárnyalat kialakulását az alapfelület állapota, a hımérséklet és a levegı
páratartalma befolyásolja.
A színeltérések elkerülése érdekében ügyelni kell rá, hogy az
anyagszükségletet az egész épületre egyszerre rendeljük meg, így egyszerre
lehessen legyártani. A szállítás természetesen részmennyiségekben is
történhet.
Munka közben szemünket, bırünket és a környezı (fıleg üveg, kerámia,
klinker, kı, 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.

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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