Baumit Grund
Výrobek

Jednosložkový základní nátěr na bázi disperze syntetického polymeru
ke sjednocení nasákavosti a spojovací můstek zpevňující povrch podkladu. Bez obsahu rozpouštědel.

Složení

Voda, disperze syntetického polymeru (bez obsahu rozpouštědel),

Vlastnosti

K přímému použití, tekutý kontaktní můstek, redukující a sjednocující
nasákavost cementových a kalciumsulfátových potěrů, betonových desek
anebo stěn, s velmi dobrým hloubkovým účinkem, povrchově zpevňující,
zvyšující vzájemnou soudržnost s následně nanášenou vrstvou.

Použití

Základní nátěr na minerální nasákavé podklady před následným nanášením minerálních hydroizolací a lepicích hmot pro keramické obklady a
dlažby Baumit Baumacol, cementových a anhydritových potěrů anebo
samonivelizačních stěrek Baumit, vhodný i na podlahové vytápění. Pro
interiér i exteriér.

Technické
údaje

Forma:
Barva:
Hustota:
Hodnota pH:
Spotřeba materiálu
(v závislosti na nasákavosti podkladu):
Vydatnost:
Doba schnutí na savých podkladech
(na cementové bázi):
Doba schnutí na podkladech citlivých
na vlhkost (na bázi sádry):

tekutá
modrá
cca 1,0 g/m2
cca 7,4
0,15 kg/m2
cca 166 m2/25 kg hmoty
cca 33 m2/5 kg hmoty
cca 15 minut /*
cca 12 hodin /*

/* při teplotě 20°C a relativní vzdušné vlhkosti 60%
Bezpečnostní
značení

Bezpečnostní list viz www.baumit.cz.

Skladování

V suchu, chladnu, chráněné proti mrazu, v uzavřeném originálním balení
12 měsíců.

Zajištění kvality

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

Způsob dodávky

25 kg kbelík, 24 kbelíků/pal. = 600 kg
5 kg kbelík, 96 kbelíků/pal. = 480 kg
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Podklad

Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být suchý, pevný, vyzrálý, tvarově stálý, nezmrzlý, soudržný, bez uvolňujících se částic, zbavený
prachu, nátěru, zbytků odformovacích prostředků a solných výkvětů.
Vhodné podklady:
 beton
 cementové potěry (např. Baumit potěr E 225)
 kalciumsulfátové potěry (např. Baumit Alpha 2000)
 rychleschnoucí potěry (např. Baumit potěr E 300 Speed)
Nevhodné podklady:
 plasty
 dřevo
 kovy
 nenasákavé, vodoodpudivé podklady

Zpracování

Baumit Grund je určen k přímému zpracování. Nepřimíchávat žádné další materiály. Pro úpravu silně nasákavých cementových podkladů lze
rovnoměrně zředit přidáním max. 20 % vody.
Nanášet celoplošně válečkem nebo štětkou až do úplného nasycení
podkladu. V interiéru pro rychlé vyschnutí zabezpečit dostatečné příčné
provětrávání.

Upozornění a
všeobecné pokyny

Teplota vzduchu, materiálu ani podkladu nesmí během zpracování a
tuhnutí klesnout pod +5 °C. Vyšší vlhkost vzduchu anebo nižší teploty
mohou výraznět nepříznivě ovlivnit dobu vysychání. Chránit před přímým
sluncem, deštěm nebo anebo silným větrem. Nepřimíchávat žádné jiné
materiály. Okolí natírané plochy musí být chráněné, eventuální odstřiky
(použité nářadí) se bezprostředně omyjí dostatečným množstvím vody.

Tento technický list byl vytvořen na základě našich vlastních zkušeností a aktuálního stavu vývoje vědy a techniky. Zde uvedené postupy a
doporučení představují v obecném smyslu optimální a bezpečná řešení a nezbavují zpracovatele zodpovědnosti za prověření vhodnosti
tohoto výrobku pro použití v konkrétních podmínkách.
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