Baumuls - V

Skystas pirminis gruntas bituminės emulsijos pagrindu
Naudojimas:
Baumuls - V yra pirminis, sukibimą gerinantis gruntas, itin gerai prasiskverbiantis į mineralinius pagrindus, pavyzdžiui
betoną, mūrą arba tinką. Baumuls - V skirtas gruntuoti šaltai arba karštai apdorojamus bituminius sluoksnius ir
dengiamuosius sluoksnius bei bitumines stogų dangas.
Savybės:
Baumuls - V pasižymi šiomis savybėmis:
• atitinka DIN 18 195 ir AIB reikalavimus,
• paruoštas naudoti,
• geros apdorojimo savybės esant ir drėgnam pagrindui,
• be tirpiklių, todėl ekologiškas,
• geras sukibimas su bituminiais ir mineraliniais pagrindais,
• tinka apdorojant patalpų viduje,
• atsparus vandeniniams tirpalams, skiestoms rūgštims, druskoms, kalkėms, cementui ir kt.,
• greitai kietėja, uždengia poras ir suriša dulkes, ypač kai gruntuojama šepečiu.
Apdorojimo nurodymai:
Oro sąlygos:
Apdorojant Baumuls - V, statybinės konstrukcijos paviršiaus ir aplinkos temperatūra turi būti aukštesnė nei 5 °C.
Reikia vengti vandens, lietaus ir šalčio poveikio apdorojimo ir džiūvimo ciklo metu.
Pagrindas ir formavimas:
Gruntuojamas paviršius turi būti sausas, neriebus ir be birių dangos likučių. Prieš apdorojimą Baumuls - V gruntą reikia
išmaišyti iki vientisos masės. Baumuls - V galima užtepti arba užpurkšti. Tam, kad panaudotus prietaisus būtų lengva
išplauti, prieš naudojimą juos reikia sudrėkinti, o vandeniu plauti iškart po naudojimo.
Teorinės medžiagos sąnaudos:
maždaug 0,2 - 0,3 kg/m2, priklausomai nuo pagrindo
Laikymas:
Neatidaryta originali Baumuls -V pakuotė gali būti laikoma mažiausiai 9 mėnesius. Atidarytą pakuotę galima laikyti, jei
pakuotė tinkamai uždengta. Pakuotę reikia saugoti nuo šalčio. Reikia vengti tiesioginių saulės spindulių arba didelio
karščio poveikio.
Pakuotė:
12 kg ir 28 kg pakuotė
Valymo priemonės:
Nesukietėjusi sandarinimo medžiaga: vanduo
Sukietėjusi: įprasti tirpikliai arba benzinas;
Esant sąlyčiui su oda: pasta rankoms plauti.
Techniniai duomenys:
Rišiklio rūšis:
Konsistencija:
Kietosios medžiagos masės dalis (DIN 53.215):
Minkštėjimo taškas (DIN 52 011):
Tankis: (DIN 52 004)

bitumas
skystas
apie 35 %
apie 55 °C
apie 1,00 g/cm³

Ši informacija apie produktą atitinka mūsų dabartinę turimą informaciją. Nurodyti duomenys yra vidutinės reikšmės esant normalioms produkto naudojimo sąlygoms. Produkto
naudotojas privalo patikrinti, ar produktas tinkamas naudoti ir, ar jį galima naudoti numatytam tikslui. Mes Jums mielai patarsime, jei turėsite specifinių klausimų dėl produkto
naudojimo.
Galioja mūsų “Bendrosios verslo ir tiekimo sąlygos“.
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