Karta Techniczna

Baumit KlimaPrimer
Podkład gruntujący

■

Do powierzchni chłonnych i kredujących

■

Bezemisyjny i pozbawiony rozpuszczalników

■

Zapewnia optymalną przyczepność

Produkt:

Gotowy do użycia, pozbawiony rozpuszczalników, bezemisyjny podkład gruntujący do chłonnych i kredujących
podłoży. Wyrównuje i ogranicza chłonność podłoża. Zapewnia kolejnym warstwom, takim jak farba KlimaColor
optymalną przyczepność.

Skład:

Spoiwo organiczne, woda i inne dodatki.

Właściwości:

Przyjazny dla środowiska, wysokoparoprzepuszczalny środek gruntujący. Reguluje chłonność podłoża i przygotowuje
powierzchnię do aplikacji kolejnych warstw (wiążąc pozostałości pyłu). Bezzapachowy, bezemisyjny, pozbawiony
rozpuszczalników i środków konserwujących.

Przeznaczenie:

Środek przeznaczony do egalizacji i konsolidacji mineralnych i organicznych powierzchni, przed aplikacją farby
Baumit KlimaColor.

Dane techniczne:

Gęstość:
Współczynnik PH:
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej µ:
Zawartość LZO
Stopień rozcieńczania:
Zużycie:

1 kg/dm³
ok. 8,5
ok. 150
< 1 g/l
max. 1:1 z wodą
ok. 0,10 – 0,25 l/m² na warstwę

Podane zużycie ma charakter orientacyjny. W praktyce zużycie zależy od stopnia rozcieńczenia chropowatości i chłonności podłoża, oraz od techniki
aplikacji.

Kontrola jakości:
Klasyfikacja wg ustawy
o chemikaliach :
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Kontrola jakości w laboratorium zakładowym.

Należy zapoznać się z Kartą Charakterystyki substancji niebezpiecznych, dostępną na stronie www.baumit.pl lub
udostępnioną przez producenta na żądanie.

Przechowywanie:

12 miesięcy, w chłodnym, nie narażonym na mróz miejscu, w szczelnie zamkniętych opakowaniach.

Opakowania:

Kubeł 14 l, 1 Pal. = 24 Kub. = 336 l
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Podłoże:

Podłoże musi być suche, nasiąkliwe, niezmrożone i wolne od kurzu, wykwitów i luźnych cząstek.

Produkt nadaje się do stosowania na następujące podłoża:
■ tynki wapienne, cementowo- wapienne i cementowe,
■ inne pylące tynki i podłoża mineralne,
■ tynki gipsowe,
■ beton,
■ farby i tynki dyspersyjne,
Nie stosować na:
■ powłoki lakierów i farb olejnych lub klejowych,
■ tworzywa sztuczne,
■ drewno i metal,

Obróbka:

Podłoże które ma być poddane obróbce musi być suche, należy je oczyścić i odpylić. Baumit KlimaPrimer nanosić
całopowierzchniowo, ręcznie lub maszynowo poprzez natrysk. W przypadku nakładania kilku warstw, zagruntowaną
wcześniej powierzchnię pozostawić do wyschnięcia przed kolejnym etapem prac. Nakładać w postaci
nierozcieńczonej lub ewentualnie rozcieńczać w stosunku max. 1:1 z wodą. Stopień rozcieńczenia należy dostosować
do stanu i chłonności podłoża. Baumit KlimaPrimer musi być całkowicie absorbowany przez podłoże podczas aplikacji.
Zaleca się wykonać gruntowanie próbne i zwrócić szczególną uwagę aby po wyschnięciu podkładu, nie powstała
szklista warstwa na powierzchni. W przypadku powierzchni kredujących, muszą one być odporne na rozmazywanie
się - przed aplikacją kolejnych warstw należy sprawdzić ich stan (pocierając ręką).

Wskazówki:

Temperatura materiału i powietrza w czasie aplikacji oraz schnięcia gruntu nie może być niższa niż +5°C i wyższa niż
+30°C. Należy zapewnić odpowiednią wentylację. Osłonić bezpośrednie otoczenie (powierzchnie) podczas aplikacji
(szkło, ceramika, farby, klinkier, kamienie naturalne i metale). Ewentualne plamy gruntu zmyć natychmiast czystą
wodą.

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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