
Egalizator absorbţie
Baumit SaugAusgleich

Produs

Compoziţie

Proprietăţi

Utilizare

Date tehnice

Livrare

Depozitare

Asigurarea
calităţii

Categoria
conform
normelor
chimice 

Indicaţii şi 
generalităţi

Suport

Aplicare

Soluţie concentrată diluabilă cu apă pentru reducerea absorbţiei suportului.

Lianţi organici, adaosuri şi apă.

Lucrabilitate bună, egalizează absorbţia.

Egalizarea absorbţiei suporturilor cu caracter foarte absorbant înainte de aplicarea tencuielilor 
mecanizate pe bază de ipsos (Baumit RatioGlatt, Baumit RatioGlatt L). Se aplică în special pe 
blocuri ceramice sau zidării de BCA.
Baumit SaugAusgleich este recomandat numai atunci când se tencuie cu produse pe bază de 
ipsos.

2Consum            cca. 25 g concentrat/m
Diluare            1:2 până la 1:3 în funcţie de capacitatea de absorbţie a suportului

2Randament     400 m / cutie (10 kg)

Cutie de 10 kg, 1 palet = 30 cutii = 300 kg

Maxim 12 luni la loc răcoros şi ferit de îngheţ. A se păstra găleata bine închisă.

Verificări permanente în laboratoarele din Austria.

 Norme S: S2 A nu se lăsa la îndemâna copiilor

Suportul trebuie să fie curat, uscat, neîngheţat, fără praf, portant, să nu fie hidrofob, etc.

Se malaxează produsul înainte de aplicare, la turaţie redusă. Produsul diluat se aplică cu 
trafaletul sau prin stropire. Timp de uscare minim 12 ore (în funcţie de temperatura aerului şi a 
suportului).
Tencuiala se aplică după uscarea completă a soluţiei de egalizare (atunci când la palpare 
suprafaţa nu mai este lipicioasă).

Temperatura aerului, materialului şi a suportului în timpul aplicării, cât şi pe perioada de întărire 
0va fi de minim +5 C. Umiditatea atmosferică ridicată poate prelungi timpul de uscare.

Sculele şi echipamentele se vor curăţa temeinic cu apă după utilizare.

Fişa tehnică 1213

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.E
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