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Baumit Artline Metallic 
 

Προϊόν  Έτοιμη προς χρήση βαφή Metallic για διακοσμητικές επιστρώσεις προσόψεων σε 
ακρυλική βάση. 
 

Σύνθεση  Οργανικές ρητίνες, ανόργανες χρωστικές, χρωστικές metallic, πρόσθετα, νερό 
  

Ιδιότητες Το Baumit Artline Metallic είναι μία διακοσμητική βαφή με metallic διαμόρφωση 
για εφαρμογή με μηχανή. Είναι βαφή με υψηλή ανθεκτικότητα, υδατοαπωθητική, 
υδατοδιαλυτή και φιλική στο περιβάλλον.  
. 

Εφαρμογή Το Baumit Artline Metallic είναι μία βαφή διαμόρφωσης μεταλλικού εφφέ για 
κατάλληλα υποστρώματα  

Τεχνικά 
χαρακτηριστικά 

Πυκνότητα υλικού:   
pH: 
Κατανάλωση: 
 
 
Συντελεστής διάχυσης υδρατμών μ:  
Χρόνος στεγνώματος 
 
Χρώματα 
 
                     

1,0 kg/dm3 

8,5 
0,3-0,35 kg/m2 για 2 στρώσεις 
(1 Χ 20% αραίωση με νερό,  
1 Χ αναραίωτο) 
50 
~ 8 ώρες ανάλογα με την 
θερμοκρασία και την υγρασία  
12 

Οδηγίες 
ασφαλείας 

Δείτε το δελτίο ασφαλείας 
 

Αποθήκευση Το προϊόν εφόσον είναι κλειστό, χωρίς συνθήκες παγετού, σε δροσερό περιβάλλον 
μπορεί να παραμείνει αποθηκευμένο για χρονικό διάστημα 6 μηνών 
 

Διασφάλιση 
ποιότητας 

Η εσωτερική διασφάλιση ποιότητας παρέχεται από τα εργαστήρια ποιοτικού 
ελέγχου των μονάδων παραγωγής.  

Τρόπος 
παράδοσης 

Δοχεία : 15 kg                    
 Δοχεία : 5 kg 
 

Υπόστρωμα  Το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό, ξηρό, να μην βρίσκεται σε συνθήκες 
παγετού, να είναι απαλλαγμένο από σκόνες και εξανθήματα, να μην είναι 
υδατοαπωθητικό, να είναι σταθερό και απαλλαγμένο από σαθρά κομμάτια.  
 
Κατάλληλο για: 

- Σοβάδες ασβέστη και ασβέστη/τσιμέντου τριφτούς 
- Σοβάδες και χρώματα υδρύαλου και ανόργανα 
- Σοβάδες και χρώματα ακρυλικά 
- Σοβάδες και χρώματα σιλικόνης 
- Γυψοσοβάδες 

Κατάλληλο μετά από δοκιμή για:  
- Σοβάδες ασβέστη και ασβεστοχρώματα 
- Γυψοσανίδες (προεργασία με Βaumit SperrGrund x 2) 

Aκατάλληλο για: 
- Πλαστικά, λαδομπογιές 
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Πληροφορίες 
για την προ-
ετοιμασία του 
υποστρώματος 

 Στερεώστε τις σαθρές ή σκονερές επιφάνειες με κατάλληλο αστάρι (Baumit 
TiefenGrund, να αφεθεί για τουλάχιστον 12 ώρες)  

 Αφαιρέστε υπολείμματα λαδιού από το σκυρόδεμα με ζεστό ατμό ή 
εμπορικά προϊόντα καθαρισμού 

 Καθαρίστε τις λερωμένες επιφάνειες με ζεστό ατμό ή με κατάλληλο προϊόν 

 Προετοιμάστε τα υποστρώματα με άλγη με ειδικά προϊόντα καθαρισμού (πχ. 
Baumit SanierLosung) 
 

Τρόπος 
εργασίας 

Το Baumit Artline Metallic εφαρμόζεται με κατάλληλη μηχανή. Απαιτείται σταθερή 
απόσταση από τον τοίχο και γωνία εφαρμογής.  
Σε λεία υποστρώματα να γίνεται μόνο εφαρμογή σε μικρή επιφάνεια. Για 
μεγαλύτερες επιφάνειες να γίνεται αγρίεμα της επιφάνειας με γυαλόχαρτο.  
 

Γενικές 
πληροφορίες 

Ο αέρας, το υλικό και το υπόστρωμα κατά την εργασία πρέπει να έχουν 

θερμοκρασία μεγαλύτερη των 5C. Προστατέψτε την επιφάνεια από την άμεση 
επαφή με τον ήλιο, τη βροχή και δυνατό αέρα (πχ. με δίκτυ οικοδομής). Μεγάλη 
υγρασία περιβάλλοντος και χαμηλές θερμοκρασίες μπορεί να επιμηκύνουν τον 
χρόνο ξήρανσης σημαντικά. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________ 
Οι γραπτές και προφορικές τεχνολογικές υποδείξεις που παρέχονται βασίζονται στην υπάρχουσα επιστημονική γνώση και την πρακτική 
εμπειρία. Εντούτοις, είναι σαφές ότι οι πληροφορίες αυτές δεν είναι δεσμευτικές. Δεν δημιουργούν νομική ή άλλη  υποχρέωση σε σχέση 
με το συμβόλαιο πώλησης. Επίσης δεν αποδεσμεύουν τον αγοραστή από την υποχρέωση να ελέγξει ο ίδιος ότι τα προϊόντα μας 
εξυπηρετούν τον σκοπό αγοράς τους.  
 


