Baumit Separator
Separator do form silikonowych

■

Transparentny, gotowy i łatwy w użyciu

■

Eliminuje przyklejanie matrycy przy modelowaniu

■

Zapewnia bezpieczeństwo malowanego tynku

Produkt:

Bezbarwny, przeznaczony do pokrywania form silikonowych, gotowy do użycia środek antyadhezyjny na bazie
rafinowanego oleju mineralnego.

Skład:

Rafinowany olej mineralny

Właściwości:

Posiada doskonałe właściwości rozdzielające, zapobiegające przyklejaniu się tynku do formy wielokrotnego
użytku. Nie powoduje przebarwień, pozwala bezpiecznie malować gotową strukturę tynku.

Przeznaczenie:

Przeznaczony do smarowania form silikonowych. Do stosowania przy wykonywaniu odcisków (np. struktury
drewna) w tynku Baumit CreativTop.

Dane techniczne:

Zużycie:
Gęstość:
Kolor:

Gwarancja jakości:

Stała kontrola jakości w laboratorium zakładowym.

Przechowywanie:

W suchym i chłodnym miejscu, chroniąc przed mrozem, w zamkniętych pojemnikach, przez okres do 24 miesięcy.

Opakowania:

Pojemnik 5l, 1 Pal. = 84 szt. = 420 l

Nanoszenie:

Przed rozpoczęciem odciskania struktury w tynku, nałożyć pędzlem równomierną, cienką warstwę środka na
matrycę silikonową. Usunąć nadmiar naniesionego środka. W trakcie modelowania struktury na elewacji
kontrolować jakość odciskanej faktury i w miarę potrzeb powtarzać nakładanie środka antyadhezyjnego na matrycę
silikonową. Zbyt mała ilość może powodować przyklejanie się tynku do formy silikonowej i skutkować jej szybkim
zużyciem, oraz gorszą jakością odciskanej faktury.

ok. 0,1 l/m2
0,862 kg/dm3
bezbarwny

Nasze zalecenia w zakresie stosowanych technik, przekazywane słowem i pismem w celu wsparcia nabywcy (użytkownika) opracowane w oparciu o nasze doświadczenia i aktualny stan wiedzy są
niewiążące i nie uzasadniają prawnego stosunku umownego oraz żadnych zobowiązań ubocznych z tytułu umowy kupna (sprzedaży). Nie zwalniają one nabywcy od sprawdzenia na własną odpowiedzialność
przydatności naszych produktów do przewidzianego zastosowania. Należy przestrzegać ogólnych zasad techniki budowlanej. Zastrzegamy sobie możliwość zmian, które służą technicznemu postępowi i
ulepszeniu produktu lub jego zastosowaniu. Wraz z ukazaniem się niniejszej informacji technicznej wcześniejsze jej wersje tracą ważność. Najbardziej aktualne informacje znajdziecie Państwo na naszych
stronach internetowych. Poza tym obowiązują nasze "Ogólne warunki umów" znajdujące się w katalogach produktów. Nasza gęsta sieć przedstawicielstw gwarantuje szybkie doradztwo i dostawy.
Dodatkowych informacji prosimy zasięgnąć u najbliższego przedstawiciela regionalnego.
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