Fisa tehnică 2061

Vopsea pentru interior Klima
Baumit KlimaFarbe
Produs

Vopsea silicatică pentru interior, monocomponentă, gata preparată cu o difuzie ridicată la
vapori.

Compoziţie

Liant mineral, adaosuri, apă.

Proprietăţi

Ecologică, fără miros, cu putere ridicată de acoperire ce permite respiraţia pereţilor (nu creează
peliculă). Datorită proprietăţilor alcaline, împiedică formarea mucegaiurilor care se formează în
camere cu umiditate ridicată. Clasa de lavabilitate 3, conf EN 13300.
Se poate colora cu pigmenţi rezistenţi la mediul alcalin.
Nu conţine substanţe volatile.

Utilizare

Vopsea de calitate superioară pentru interioare, recomandată mai ales pentru tencuielile
minerale precum şi pentru renovarea zugrăvelilor minerale.

Date tehnice

Densitate:
Timp de uscare
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Rezistenţa la permeabilitatea
vaporilor de apă Sd
Puterea de acoperire
Clasa de lavabilitate
Luciu
Necesarul de material

circa 1,57 kg/dm³
12 ore (pentru primul strat)
4-6 ore (pentru stratul doi)
0,1 - 0,2
clasa 2 (conf SR ISO 6504-3:2002)
clasa 3 (conf SR EN 13300:2002)
Mat
ca. 150-200 g/mp pe strat

Livrare

cutii 25 kg, 1 palet=16 cutii=400 kg

Depozitare:

12 luni într-un loc uscat, protejat de îngheţ ;

Asigurarea
calităţii

Verificări permanente în laboratoarele din Austria şi organisme notificate

Clasificare
conform
normelor
chimice

Detaliile cu privire la încadrarea în clasele de periculozitate şi fişa de securitate a produsului, se
pot găsi pe pagina www.baumit.ro

Prelucrare

Suport
Verificarea suportului se face conform normelor în vigoare.
Suportul trebuie să fie uscat, portant, fără praf, permeabil, neted, fără eflorescenţe;

Recomandările tehnice, verbale şi scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experienţei noastre,
corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual
sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă
produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit.
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Vopsea pentru interior Klima
Baumit KlimaFarbe
Prelucrare

Punere în operă
Se va amesteca vopseaua Klima Baumit, lent şi uniform cu mixerul. Aplicarea se face cu
trafaletul sau bidineaua;
Straturi:
- 1 strat de vopsea Klima Baumit (diluată cu 10% apă), timp de uscare min 12 ore;
- 1 strat de vopsea Klima Baumit (diluată cu 5% apă);
Colorarea se va face cu pigmenţi din comerţ.
Se lucrează ud în ud (fără întreruperi) pentru a împiedica formarea (apariţia nazilor).
Pentru suporturi puternic absorbante sau neuniforme se recomandă aplicarea unei amorse cum
ar fi Baumit Tiefengrund.
Recomandată pe:
- toate tipurile de tencuieli minerale;
- beton;
- finisaje minerale sau pe bază de silicat;
Nerecomandată pe:
- straturi de lac sau vopsele de ulei;
- PVC;
- lemn;

Indicaţii

A nu se aplica în condiţii de temperatură sub +7ºC.
O umiditate crescută a aerului şi temperaturile mai joase pot prelungi timpul de legare (uscare);
A se curăţa cu apă uneltele imediat după folosirea lor.
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Măsuri de precauţie
A se feri ochii, pielea şi împrejmuirile suprafeţei de vopsit, în special sticlă ceramică, clincher,
piatră naturală, lac şi metal.
În caz de necesitate, se va clăti imediat partea stropită cu multă apă, nu se va aştepta uscarea
vopselei.

Recomandările tehnice, verbale şi scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experienţei noastre,
corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual
sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă
produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit.

