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Baumit PuraTop 
 

Προϊόν  Έτοιμη προς χρήση, τελική στρώση φινιρίσματος με βάση συνθετικές οργανικές 
ρητίνες σε μορφή πάστας. Κατάλληλη για εξωτερική χρήση. Μπορεί να εφαρμοστεί 
με το χέρι ή μηχανή. Πιστοποιημένο προϊόν κατά  ÖNORM EN 15824 και ETAG 004.   
 

Σύνθεση  Οργανικά συνδετικά υλικά με ειδική χρωστική, ανόργανα πληρωτικά υλικά, ίνες, 
χρωστικές, πρόσθετα, νερό. 
 

Ιδιότητες Ειδική συνδετική ικανότητα χρωστικών, υδατοαπωθητικό, ανθεκτικό στον 
πολυκαιρισμό, με ικανοποιητική διάχυση υδρατμών, εύκολο στον καθαρισμό, 
εξαιρετικές χρωματικές ιδιότητες, υψηλής αντοχής σε καταπόνηση, εύκολο στη 
χρήση, λαμπερά χρώματα. 
 

Εφαρμογή Γενικής εφαρμογής τελικό επίχρισμα για τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης 
της Baumit, σε νέους και παλιούς ανόργανους σοβάδες, κονίες εξομάλυνσης, 
σκυρόδεμα, εφαρμογή σε οργανικά υλικά εξομάλυνσης και σοβάδες. Mε τη χρήση 
της Baumit Cooling Technology (Cool Pigments) είναι δυνατή η εφαρμογή σκούρων 
και έντονων χρωμάτων σε όλη την επιφάνεια των συστημάτων εξωτερικής 
θερμομόνωσης. 
 

Τεχνικά 
χαρακτηριστικά 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Οδηγίες 
ασφαλείας 

 
 
 

Αποθήκευση 

Μέγιστος κόκκος:  
Πυκνότητα υλικού:  
pH: 
Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λ: 
Συντελεστής διάχυσης υδρατμών μ:  
Συντελεστής απορρόφησης νερού w:  
Αντοχή πρόσφυσης: 
Ποικιλία χρωμάτων:  

1,5/2,0/3,0 mm 
1,8 kg/dm3 
~ 8 
0,70 W/mK 
70-80 
W3 
> 0,3 MPa 
 Όλες οι αποχρώσεις του χρωματολογίου 
Baumit Life 
 

Διαμόρφωση Κ 1.5 Κ 2.0 Κ 3.0 R 2.0 R 3.0 

Κατανάλωση 
Kg/m2 

~ 2,5 ~ 2,9 ~ 3,9 ~ 2,6 ~ 3,6 

 
 
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η κατηγοριοποίηση αναφέρεται στο ΔΔΑ 
(Άρθρο 31 και Παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού  1907/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 18.12.2006), που είναι διαθέσιμο στο 
www.baumit.com ή διαφορετικά ζητήστε το από τον προμηθευτή σας. 
 
Το προϊόν εφόσον είναι κλειστό μπορεί να παραμείνει αποθηκευμένο σε ξηρό, 
δροσερό περιβάλλον χωρίς συνθήκες παγετού για χρονικό διάστημα 12 μηνών. 
 

  

http://www.baumit.com/
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Διασφάλιση 
ποιότητας 

Η εσωτερική διασφάλιση ποιότητας παρέχεται από τα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου 
των μονάδων παραγωγής. Το σύστημα ελέγχου ποιότητας των εργοστασίων 
ελέγχεται εξωτερικά από πιστοποιημένο φορέα . 
 

Τρόπος 
παράδοσης 

25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 24 δοχεία = 600 Kg 
 

 
Αποθήκευση 

 
Σε ξηρό, δροσερό, απαλλαγμένο από παγετό μέρος για χρονικό διάστημα 12 μηνών 

 
Υπόστρωμα 

 
Το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό, ξηρό, απαλλαγμένο από παγετό και σκόνες, 
μη υδατοαπωθητικό, χωρίς εξανθήματα και χαλαρά τμήματα. Η προετοιμασία του 
υποστρώματος να γίνει σύμφωνα με τα πρότυπα ÖNORM EN 2259, B 6400-1, B 3345 
και Β 3346. Η επιπεδότητα του τοίχου πρέπει να ελέγχεται σύμφωνα με το πρότυπο 
DIN 18202.  
  
Κατάλληλο για: ανόργανα υποστρώματα, σκυρόδεμα ή παλιούς σοβάδες, καθώς και 
Baumit PowerFlex. 
Ακατάλληλο για: υποστρώματα με πλαστικό, ρητίνες, υπολείμματα λαδιών και 
κόλλας, ασβέστη, βαφές, ξύλο, μέταλλο, βαφές διασποράς και υψηλής 
ελαστικότητας υποστρώματα. 
 

Τρόπος 
εργασίας 

Διαμόρφωση στρώσεων  
1 x Baumit UniPrimer ή PremiumPrimer (πλήρη και ομοιόμορφη επικάλυψη) 
2 x Baumit UniPrimer ή PremiumPrimer (πλήρη και ομοιόμορφη επικάλυψη) 
1 x Baumit PuraTop  
 

• Σε υψηλής ή ανομοιόμορφης απορροφητικότητας υποστρώματα να γίνεται 
προετοιμασία με Baumit MultiPrimer 

• Σε υποστρώματα με τάση κιμωλίασης ή ελαφρώς σκονερές γίνεται 
προετοιμασία με Baumit MultiPrimer 

• Σε υποστρώματα κατεστραμμένων ή εύθραυστων σοβάδων γίνεται 
προετοιμασία με Baumit ReCompact 

• Αφαιρέστε τα υπολείμματα λαδιών με ζεστό ατμό ή ειδικό προϊόν ή τρίψιμο 

• Καθαρίστε τις βρώμικες επιφάνειες και απομακρύνεται τα άλγη και / ή τους 
μύκητες (π.χ. με Baumit FungoFluid) 

• Επισκευάστε φθαρμένα τμήματα (π.χ. με Baumit StarContact) και οπλίστε, 
εάν απαιτείται, με το πλέγμα Baumit StarTex. 

 
Αφού εφαρμόσετε το Baumit UniPrimer, αφήστε να στεγνώσει για 24 ώρες, πριν 
εφαρμοστεί το επίχρισμα Βaumit PuraTop. 
Αναμίξτε το υλικό με χρήση αναμικτήρα πριν την εφαρμογή. Εάν απαιτείται, 
προσθέστε έως 1% καθαρό νερό για διόρθωση της εργασιμότητας. Εφαρμόστε την 
τελική στρώση σε όλη την επιφάνεια με ανοξείδωτη σπάτουλα ή με κατάλληλη 
μηχανή, ακολούθως επιπεδώστε στο πάχος του μέγιστου κόκκου και επεξεργαστείτε 
με πλαστικό τριβίδι σοβά. 
Μην αναμίξετε το υλικό με άλλα προϊόντα. Δουλέψτε ομοιόμορφα και χωρίς 
διακοπές.  
 

Γενικές 
πληροφορίες 

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

έχουν θερμοκρασία μεγαλύτερη των +5C.  Προστατεύεστε το υλικό από την άμεση 
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ηλιακή ακτινοβολία, τη βροχή και το δυνατό αέρα π.χ. με δίκτυ οικοδομής.  
Αν χρησιμοποιηθούν διαφορετικές παρτίδες, βεβαιωθείτε ότι έχουν αναμιχθεί 
πλήρως πριν την έναρξη της εργασίας. 
Υψηλή υγρασία περιβάλλοντος και χαμηλές θερμοκρασίες ενδέχεται να επιμηκύνουν 
σημαντικά τον χρόνο στεγνώματος και να επηρεάσουν την απόχρωση.  
Μία ομοιόμορφη απόχρωση μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο εάν το σύνολο του υλικού 
προέρχεται από την ίδια παρτίδα παραγωγής. Η τελική απόχρωση εξαρτάται από τις 
συνθήκες του υποστρώματος, την θερμοκρασία και την υγρασία του αέρα. Για να 
αποφύγετε χρωματικές αποκλίσεις, σκόπιμο είναι να παραγγείλετε όλη την 
απαιτούμενη ποσότητα υλικού. 
Για τυχόν επιπρόσθετες στρώσεις, να έχετε ένα χρόνο αναμονής min. 48 ώρες ( +20°C 
και  60% σχετική υγρασία). 
 
Mε την χρήση ειδικών χρωστικών (Baumit Cooling Technology) και τον δείκτη TSR 
(Total Solar Reflectance) είναι δυνατή η εφαρμογή του Baumit PuraTop καθολικά 
στην επιφάνεια των συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης Baumit (δείτε πίνακα 1).  
Πίνακας 1. 

Pura Color Number 
0181, 0191  

0361, 0371, 0372, 0381, 0382, 0391, 0392  
0401, 0402, 0411, 0412, 0421, 0422, 0431, 0432, 0441, 0442 

0511, 0512, 0521, 0522, 0581, 0582 
0611, 0612, 0621, 0622, 0631, 0632, 0671, 0672, 0681, 0682 

0831, 0841, 0851, 0861, 0862, 0871, 0872, 0881, 0882, 0891, 0892 
0901, 0902, 0911, 0912, 0921, 0922, 0931, 0932, 0971, 0972  

Εφαρμογή καθολικά σε συστήματα Baumit με στρώση ενίσχυσης ~5mm ή με Βaumit 
PowerFlex στρώσης ~3 mm 

 

i 
Πληροφορίες ασφαλείας  
Προστατεύστε τα μάτια σας και το δέρμα σας καθώς και τις διπλανές επιφάνειες που 
θα περαστούν με αστάρι ειδικά γυαλί, κεραμικά, τεχνητή και φυσική πέτρα, χρώμα 
και μεταλλικές επιφάνειες. Σε περίπτωση που λερωθεί η επιφάνεια ξεπλύνετε με 
άφθονο νερό. Μην περιμένετε να ξεραθεί για να καθαρίσετε. 
Καθαρίστε τα εργαλεία αμέσως μετά τη χρήση με νερό. 

ii 

 

 

 

 

 

 

                                                           
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. 
 


