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Baumit Classico Special 

Προϊόν  Προαναμειγμένο, ξηρό υδραυλικό κονίαμα για τελική στρώση φινιρίσματος. 
Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Εφαρμογή  με το χέρι ή μηχανή. 
Πιστοποιημένο για τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. 
 

Σύνθεση  Υδράσβεστος, λευκό τσιμέντο, μαρμαρόσκονη, πρόσθετα, νερό  
 

Ιδιότητες Ανθεκτικό στον πολυκαιρισμό, υδατοαπωθητικό, με υψηλή διάχυση υδρατμών, 
κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση, ανόργανο και φιλικό προς το χρήστη.    
 

Εφαρμογή Προστασία και διαμόρφωση προσόψεων, με υψηλή διαπνοή και υψηλή υδροφοβία  
 

Τεχνικά 
χαρακτηριστικά 

Κατηγορία :  
Αντοχή σε θλίψη (28d):  
Αντοχή σε κάμψη (28d):  
Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λ:  
Συντελεστής διάχυσης υδρατμών μ:  
Πυκνότητα ξηρού υλικού:  
Απαίτηση σε νερό:  
 

CR-CS II – W2 κατά  EN 998-1 
> 1,5 N/mm2 

> 0,7 N/mm2 

0,80 W/mK 
12 
1480 kg/m3 

6,5 l/ σακί 25 kg 
 

Κοκκομετρίες και κατανάλωση 

 
Classico Special 1 mm 1.5 mm 2 mm K 3 mm   
Κατανάλωση ~ 2,0 kg/m2 ~ 2,5 kg/m² ~ 3,5 kg/m2 ~ 4,0 kg/m2   

 

  
Αποθήκευση Το προϊόν εφόσον είναι κλειστό, σε παλέτα μπορεί να παραμείνει αποθηκευμένο 

σε ξηρό για χρονικό διάστημα 12 μηνών. 
 

Διασφάλιση 
ποιότητας 

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

Τρόπος παράδοσης σακιά 25 kg, 1 παλέτα = 48 σακιά = 1.200 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. Η 
επιφάνεια προς επίχριση θα πρέπει να εξεταστεί σύμφωνα με το ÖΝΟRM B 3346.  
 
Κατάλληλο για: 

▪ Σοβάδες τσιμέντου και ασβέστη/τσιμέντου  
▪ Θερμομονωτικούς σοβάδες και άλλα ανόργανα υποστρώματα 
▪ Θερμομονωτικά συστήματα  
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Ακατάλληλο για: 

▪ Πλαστικά και ελαιοχρώματα 
 

Τρόπος εργασίας Σε περιπτώσεις υποστρωμάτων με υψηλή απορροφητικότητα  πριν την εφαρμογή 
του υλικού συνιστάται χρήση του Baumit UniPrimer. 
Αναμείξτε το προϊόν Baumit EdelPutz Spezial 3-5 λεπτά με περίπου 7 l νερό/σακί. 
Εάν είναι απαραίτητο, προσθέστε νερό για την επίτευξη της απαιτούμενης 
σύστασης. Να ανακατεύεται όλο το σακί μαζί. Για την ανάμειξη μεγαλύτερων 
ποσοτήτων υλικού συνιστάται η ανάμειξη να γίνεται  σε μεγάλο κάδο και να 
επαναμιγνύεται χειροκίνητα. Με αυτό τον τρόπο εξαλείφονται μικροδιαφορές της 
σύστασης του υλικού και επιτυγχάνεται  ομοιόμορφο χρώμα.  Τα σακιά να 
προστίθενται κατά τη διάρκεια της ανάμιξης.  
Το κονίαμα στρώνεται με ανοξείδωτη σπάτουλα ή εφαρμόζεται με μηχανή 
εκτόξευσης  και κατόπιν να τρίβεται, ώστε να δημιουργηθεί η επιθυμητή δομή. 
Εφαρμόστε το προϊόν Baumit EdelPutz Spezial με ανοξείδωτη σπάτουλα στο πάχος 
του κόκκου ή με μηχανή και επιπέδωση στο πάχος του κόκκου. 
 

Γενικές 
πληροφορίες 

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

έχουν θερμοκρασία μεγαλύτερη των +5C. Προστατέψτε την επιφάνεια από την 
άμεση επαφή με τον ήλιο, τη βροχή και δυνατό αέρα (π.χ. με δίκτυ οικοδομής).  
Μεγάλη υγρασία περιβάλλοντος και χαμηλές θερμοκρασίες ενδέχεται να 
επιμηκύνουν τον χρόνο ξήρανσης σημαντικά και να προκαλέσουν χρωματικές 
διαφοροποιήσεις. Μην αναμιγνύεται το υλικό με άλλα προϊόντα.  
Για να επιτύχετε  μια ομοιόμορφη επιφάνεια (δομή) συνιστάται να δουλευτεί 
ολόκληρη η επιφάνεια σε συνεχόμενη εφαρμογή, πριν στεγνώσουν οι 
γειτνιάζουσες επιφάνειες. Σε μία ήδη ξηρή στρώση φαίνεται η γειτονική 
εφαρμογή και δεν αποφεύγεται ούτε με μετέπειτα βρέξιμο  του σοβά. 
Για τις διαφορές στην απόχρωση του επιχρίσματος, ειδικά για τον τριφτό σοβά, οι 
οποίες προκαλούνται από τις καιρικές συνθήκες ή από διαφορετική απορρόφηση 
των υποστρωμάτων, συνιστάται να γίνει μια επίστρωση με Baumit SilikatColor ή 
Baumit SilikonColor, μετά από τουλάχιστον 14 ημέρες.  
  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

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. 


