Техническа информация Nr.

Baufix Duschdicht
Течен еластичен слой.

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
Описание на продукта

Еднокомпонентна шпакловъчна смес, на базата на дисперсия, нанасяща се с четка или с
мече.

Специални характеристики

Гъст течен слой, със способност за покритие на пукнатини. Устойчива, но пропусклива на
вода. Прилепва много добре върху почти всички видове обикновени основи.

Сфера на приложение

Сигурно уплътнение на основите за полагане на керамични плочи във влажни помещения.
Възпрепятства навлизане на влага в стените и подовете, като по този начин влагата не
подпомага отлепване на керамичните плочи.
За бани, душ кабини, кухни и др. Не е подходяща за постоянно излагане на вода, като
басейни или влажни помещения, използвани за търговски цели

Устойчивост

Химична: Устойчива на обикновените почистващи препарати (в препоръчаната от
производителя концентрация), използвани във влажни помещения
Механичнa: Устойчива на слаб пешеходен трафик, след изсъхване.
При температури: Устойчива на напрежение, причинено от температурата на топлата
вода, използвана в бани, кухни и т.н.

Цвят

Светло Сив

Технически данни





Плътност: 1,4-1,5 kg/l;
Брой слоеве: 1 слой;
При критични основи и силно излагане на вода се нанасят 2 слоя;
Разход: Около 2 kg/m2
Грунд: около 0,15 kg/m2 в разтвор с вода 1:4

НАНАСЯНЕ
Подготовка на основата

Основата трябва да е без замърсявания. Празнотите и пукнатините се поправят с
продукта PLANFIX RZ.
Повърхностите, които следва да се уплътнят се грундират с BAUFIX DUSCHDICHT,
разреден с вода в съотношение 1 : 4.
Основите със съдържания на гипс и дървените плоскости се грундират с AGRO
GIPSGRUND

Обработка

Разбърква се преди употреба. Ъглите се армират с продукта BAUFIX-ARMIERUNGSBAND,
чрез въвеждането му с първи слой и покритието му с дебел слой BAUFIX DUSCHDICHT.
Връзките с пода се изпълняват много внимателно.
След изсъхване на грундовия слой и след монтиране на армиращата лента, BAUFIX
DUSCHDICHT се нанася неразреден върху стените и пода, с четка или с мече.
При усилено излагане се нанася допълнителен слой.
При подобни случаи разходът нараства на около 3 kg/m2
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Да не се нанася при температури под + 5°C
Време за изсъхване

Между отделните слоеве: От няколко часа до един ден
Време на окончателно изсъхване преди лепене на керамичните плочи: 6-12 часа, при
+20°C и 50% относителна влажност на въздуха

Лепене на керамичните
плочи

Почистване на работните
инструменти
Съхранение

След изсъхване на слоевете BAUFIX DUSCHDICHT се лепи с BAUFIX PULVER
Върху фугите при ъглите между стените и пода от керамични плочи, се полага еластично
покритие с продукта PALESIT KUNSTSTOFF 021
Почистват се преди изсъхване с гореща вода, ако се налага
BAUFIX DUSCHDICHT е чувствителен на замръзване.
Може да се съхранява до 12 месеца, само при температури над 0°C, в плътно затворена
оригинална опаковка

СЪВЕТИ
Мерки за безопасност
(валидни към датата на
публикация)
Технически консултации

Показанията за опасност и мерките за безопасност, както и обезвреждането на продуктите ни
могат да се видят от актуалните листове за безопасност. Съответните листове за
безопасност могат да се свалят от уеб страницата www.avenarius-agro.at или да се изпратят
по заявка.
В тази публикация не могат да се разгледат всички основи, срещани на практика, както и
техническата им подготовка. При необходимост от подготовка на основи, различни от
представените в тази техническа информация, трябва да се консултирате с техническия ни
персонал Капарол или с наши търговски представители. Ще се радваме да Ви предложим
подробни съвети, за всеки отделен обект.

Техническа информация №
Тази техническа информация е съставена на базата на последните постижения на техниката и опита ни. С оглед възможността от страна
на купувача да ползва описаните материали извън предназначението им или в комбинация с други средства, производителят не носи
отговорност за крайния резултат. Тази техническа информация не освобождава купувача от задължението да провери преди закупуване
и употреба дали избраният материал е пригоден за целта на конкретния проект. Настоящият материал е само техническа информация
имаща за цел да представи продукта и целта на приложението му. Актуализация на публикуваните данни или тяхна последваща редакция
можете да намерите на интернет адрес www.caparol.de.
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