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Baumit Finish
Επίστρωση προστασίας

	� Διαφανές και ματ
	� Για αραίωση του Baumit Lasur
	� Πρόσθετη προστασία

Προϊόν Έτοιμο προς χρήση, ματ, διαφανές υλικό για αραίωση και προστατευτική επίστρωση του Baumit Lasur.

Σύνθεση Οργανικά συνδετικά, πρόσθετα, νερό.

Ιδιότητες Αντοχή στις καιρικές συνθήκες, διαπνοή.

Εφαρμογή Το Baumit Finish χρησιμοποιείται σε εφαρμογές εξωτερικού χώρου ως αραιωτικό του Baumit Lasur ή/και ως προστασία του προϊόντος 
Baumit Lasur από τις καιρικές συνθήκες.

Τεχνικά 
χαρακτηριστικά

Χρώμα: διαφανές και ματ
Τιμή μ: περίπου 50
Φαινόμενη πυκνότητα: περίπου 1 kg/dm³ 
Τιμή pH: 11 

  Finish 5l Finish 14l

Κατανάλωση περίπου 0,08 - 0,1 l/m² (για μία στρώση) περίπου 0,08 - 0,1 l/m² (για μία στρώση) 

Απόδοση περίπου 50 - 62 m² / δοχείο (για μία στρώση) περίπου 140 - 175 m² /δοχείο (για μία στρώση) 

Τρόπος παράδοσης δοχείο 5 l, 1παλέτα = 48 δοχεία = 240 l 
δοχείο 14 l, 1παλέτα = 32 δοχεία = 448 l

Αποθήκευση Το προϊόν μπορεί να αποθηκευτεί για χρονικό διάστημα 12 μηνών στην κλειστή συσκευασία του, σε στεγνό, δροσερό και απαλλαγμένο από 
τον παγετό μέρος.

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

Ταξινόμηση σύμφωνα 
με τον Κανονισμό 
Χημικών Ουσιών και 
Μειγμάτων

Λεπτομερείς οδηγίες καταχώρησης για το προϊόν (σύμφωνα με το Άρθρο 31, Παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού Νο. 1907/2006  του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18.12.2006) μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.baumit.gr  ή ζητώντας το Δελτίο 
Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος από τον κατασκευαστή. 

Υπόστρωμα Tο υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό, ξηρό, να μη βρίσκεται σε συνθήκες παγετού, να είναι απαλλαγμένο από σκόνες και εξανθήματα, να 
μην είναι υδατοαπωθητικό, να είναι σταθερό και απαλλαγμένο από σαθρά τμήματα.

Προετοιμασία 
υποστρώματος

	� Αφαιρέστε την εξωτερική πέτσα με μηχανικό τρόπο
	� Καθαρίστε τις λερωμένες επιφάνειες

Τρόπος εργασίας Όταν χρησιμοποιείται ως επίστρωση του Baumit Lasur, μπορεί να εφαρμοστεί μία στρώση με κατάλληλο εξοπλισμό, π.χ.ρολό ή βούρτσα. 
Εφαρμόστε ομοιόμορφα και χωρίς διακοπές.
Το Baumit Finish είναι έτοιμο προς χρήση και μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς την προσθήκη νερού.
Όταν χρησιμοποιείται ως αραιωτικό, προσθέτε το Baumit Finish στο Baumit Lasur μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητό χρώμα.
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Σημειώσεις και Γενικές 
Πληροφορίες

Όταν χρησιμοποιείται το Baumit Finish, ενδέχεται να παρουσιαστούν ελαφρές χρωματικές διαφορές (πιο σκούρο χρώμα).
Η θερμοκρασία περιβάλλοντος, υλικού και υποστρώματος πρέπει να είναι τουλάχιστον +5°C, κατά την εφαρμογή και ωρίμανση.
Προστατέψτε την επιφάνεια από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία, τη βροχή και το δυνατό αέρα (π.χ. με δίχτυ).
Η υψηλή συγκέντρωση υγρασίας και οι χαμηλές θερμοκρασίες ενδέχεται να επιμηκύνουν σημαντικά τον χρόνο ωρίμανσης. 

Οι έγγραφες και προφορικές τεχνικές πληροφορίες και οι οδηγίες, που παρέχονται για την εφαρμογή των προϊόντων, παρατίθενται βάσει της εμπειρίας και της 
τεχνογνωσίας μας. Εντούτοις, είναι σαφές ότι οι πληροφορίες αυτές δεν είναι δεσμευτικές και παρατίθενται με την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα μας εξυπηρετούν 
τον σκοπό αγοράς τους.


