Technický list

3131

Baumit Bayosan pružná spárovací
malta S
Baumit Bayosan FugenMörtel S Keramik
Výrobek

Průmyslově vyráběná suchá prášková spárovací malta.

Složení

Cement, organická pojiva, písky, přísady.

Použití

ysoce paropropustná, vodoodpudivá spárovací malta s vysokou boční přídržností, určená pro povlakové spárování nenasákavých hladkých fasádních keramických pásků a obkladů na kontaktních zateplovacích systémech Baumit a Baumit Bayosan.

Technické
údaje

Potřeba vody:
Spotřeba:

Způsob
dodávky

25 kg pytel

Skladování

V suchu na dřevěném roštu v neporušeném obalu min. 6 měsíců.

Zajištění
kvality

Průběžná kontrola podnikovou laboratoří, nezávislá kontrola prostřednictvím státem autorizované zkušebny.

Bezpečnost
práce

V čerstvém stavu reaguje alkalicky. Zamezte styku s kůží a očima. Používejte ochranný oděv
a ochranné rukavice. Při nanášení stříkáním používejte i ochranné brýle nebo obličejový štít.
První pomoc: při potřísnění odložte kontaminovaný oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody
a mýdlem, při zasažení očí vymývejte 10-15 min velkým množstvím vody, při náhodném požití vypláchněte ústa a vypijte asi půl litru vody. V případě potřeby vyhledejte lékaře.
Ve vyzrálém stavu je výrobek neškodný.

Seznam RS vět

Xi dráždivý
R 36/38 Dráždí oči a kůži
R 43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží
S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí
S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima
S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc
S 28 Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody
S 37 Používejte vhodné ochranné rukavice
S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení

Zpracování

1. Podklad
Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, nezmrzlý, bez uvolňujících se částic, snižujících přilnavost. Nejmenší tloušťka spáry 5 mm.

cca 5 - 6 l/25 kg suché směsi
cca 5 - 6,5 kg/m2

2. Mísení
Pytel Baumit Bayosan pružné spárovací malty S rozmíchat v čisté nádobě pomaluběžným
mísidlem nebo v míchačce s nuceným oběhem v 5-6 l vody do homogenního poddajného
hutného pastovitého stavu bez hrudek. Do dávky přidávat vždy stejné množství vody, aby se zabránilo barevným rozdílům.
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3. Nanášení
Čerstvou Baumit Baumit pružnou spárovací maltu S vpravovat gumovou spárovačkou nebo houbovou kaučukovou latí do spár. Dbát na celistvé zaplnění spár. Před zaschnutím smýt zbytky malty z líce obkladu houbou. Viditelné tahy na ploše dodatečně omýt vodou.
Upozornění a všeobecné pokyny
Teplota vzduchu, materiálu i podkladu nesmí v žádném případě během zpracování a tuhnutí klesnout pod +5 °C. Při přímém slunečním záření, dešti nebo silném větru musí být fasáda ochráněna
vhodným způsobem (ochrannou fasádní sítí). Nepřimíchávat žádné materiály.

