Karta techniczna

Zaprawa dekoracyjna EdelPutz Versos
(Baumit EdelPutz Versos)

Produkt

Dekoracyjna zaprawa w postaci suchej mieszanki mineralnej do stosowania jako wierzchnia warstwa
systemów ociepleń stropów w pomieszczeniach nieogrzewanych np. garaże podziemne.
Do aplikacji metodą natryskową na lamelową wełnę mineralną.

Skład

Cement, wapno budowlane, piaski, domieszki.

Przeznaczenie

Wysoce paroprzepuszczalna mineralna zaprawa dekoracyjna do wykonywania wierzchnich warstw
cienkowarstwowych metodą natryskową w systemach ociepleń stropów pomieszczeń nieogrzewanych.
Charakteryzuje się dobrą przyczepnością oraz odpornością mechaniczną; do stosowania wewnątrz
pomieszczeń garażowych oraz w miejscach nie narażonych na bezpośrednie oddziaływanie warunków
atmosferycznych tj. deszcz, śnieg. Do nanoszenia maszynowego.

Dane techniczne

Ziarnistość maks.:
Gęstość nasypowa suchego produktu:
Dostępne kolory:
Zużycie materiału:
Zapotrzebowanie wody:

Forma dostawy

Worek 25 kg

Przechowywanie

W suchym miejscu, na paletach – 6 miesięcy.

Gwarancja jakości

Stała kontrola jakości w laboratorium zakładowym.

Klasyfikacja wg ustawy
o chemikaliach

Symbol zagrożenia chemicznego: Xi - drażniący.
Wartości R:
R37/38 – Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę
R41 – Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu
Wartości S:

1,2 mm
1,15 g/cm³
0018 oraz 0019 wg wzornika Baumit Life
ok. 2,5 kg/m²
ok. 7,5 - 8,5 litra na 25 kg

S2 – Chronić przed dziećmi
S22 – Nie wdychać pyłu
S24/25 – Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu
S26 – Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady
lekarza
S39 – Nosić okulary lub ochronę twarzy
S46 – w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza – pokaż opakowanie
albo etykietę.

Przestrzegać wartości granicznych odnoszących się do pylenia produktu, ujętych w liście MAK z roku 1992
(koncentracja pyłu drobnego w powietrzu - maks. 6 mg/m³, ogólna koncentracja pyłu w powietrzu: maks. 15
mg/m³).
Zasady udzielania pierwszej pomocy: w przypadku kontaktu ze skórą zdjąć zanieczyszczoną odzież i skórę
przemyć dużą ilością wody z mydłem; w przypadku dostania się tynku do oczu należy oczy przemywać
strumieniem wody przez okres 10 - 15 minut; w sytuacji przypadkowego spożycia przepłukać usta i wypić
około 0,5 litra wody. W przypadku potrzeby wezwać lekarza. Przechowywać w sposób niedostępny dla
dzieci. Dojrzały tynk jest nieszkodliwy dla zdrowia.
Podłoże

Powinno być trwałe, nośne, suche, odpylone i odkurzone oraz pozbawione luźnych zanieczyszczeń. Proces
wiązania zaprawy klejowej zastosowanej do mocowania lamelowej wełny mineralnej muszą być zakończone.

Przygotowanie podłoża

Przed aplikacją zaprawy dekoracyjnej Baumit EdelPutz Versos należy co najmniej na 24 godziny przed
aplikacją tynku zagruntowanie podłoża podkładem uniwersalnym Baumit UniPrimer.
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Obróbka

Mieszanie:
Zawartość worka (25 kg) dokładnie wymieszać z odpowiednią ilością wody. Czas mieszania ok. 3 - 5 minut.
Wymaganą konsystencję materiału należy dostosować poprzez regulację ilości wody.
Nanoszenie maszynowe:
Przed przystąpieniem do pracy konieczne jest napełnienie strefy mieszania agregatu oraz węża mleczkiem
wapiennym celem zwiększenia poślizgu dla materiału.
W razie potrzeby, możliwe jest malowanie końcowej powierzchni farbami Baumit z dowolnej grupy.
Zaleca się natryskowe malowanie powierzchni.

Wskazówki:

Podczas obróbki oraz podczas wiązania materiału (przez co najmniej 12 godzin od aplikacji) temperatura
powietrza oraz podłoża nie może obniżyć się poniżej +5°C. Przy obróbce materiału zaleca się
zabezpieczenie fasady we właściwy sposób przed działaniem bezpośredniego promieniowania słonecznego,
deszczu oraz silnego wiatru. Nie wolno dodawać żadnych innych materiałów.

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.

Zaprawa dekoracyjna EdelPutz Versos

2/2

Data aktualizacji: 02/2014

