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Baumit Divina Classic
beltéri festék

	� Szagmentes száradás
	� Egyszerű használhatóság
	� Vízben oldódó, beltéri, diszperziós falfesték

Termék Klasszikus minőségű, feldolgozásra kész diszperzió-műgyanta alapú, vízzel hígítható, jó fedőképességű, oldószermentes, lég- és pára-
áteresztő matt beltéri fal és mennyezetfesték.

Összetétel Sztirol-akrilát kopolimer alapú vizes diszperzió.

Alkalmazás Gazdaságos, csepegés mentes dekorációs festék belső terekbe, ásványi alapfelületekre és fedő vakolatokra, diszperziós festékekre, 
gipszkarton lapokra valamint érdes felületű tapétákra.

Műszaki adatok Szín: fehér
Fényesség: matt 
Sűrűség: kb. 1.52 - 1.58 kg/dm³

  15 l

Anyagszükséglet kb. 0.14 - 0.16 l/m² rétegenként, alapfelülettől függően

Kiadósság kb. 107 m²/vödör 

Kiszerelés 15 l/vödör, 24 vödör/raklap = 360 kg

Tárolás Hűvös fagymentes helyen, napfénytől védve bontatlanul tárolható; felhasználható gyártástól számított 12 hónapig.␍

Veszélyességi és 
biztonsági előírások

Az 1907/2006 számú (2006. XII.18.) EU Parlamenti és Európa Tanácsi határozat (II. sz. melléklet, 31. pontja) szerint a részletes 
veszélyességi besorolást a termék biztonsági adatlapja tartalmazza. A biztonsági adatlap letölthető a www.baumit.hu honlapról, vagy 
a gyártótól igényelhető.

Alapfelület Az alap legyen tiszta, száraz, jó teherbírású,  fagy-, por-, sókivirágzás- és laza részektől mentes. Ne következzen be utólagos átned-
vesedés!

Alapfelület-előkészítésA nem teherbíró régi bevonatokat (régi, enyves vagy diszperziós festékek, olaj vagy lakk bevonatok) mechanikusan el kell távolítani. 
Friss vakolatok esetén feltétlenül be kell tartani azok várakozási idejét. A porló vagy erősen szívó alapfelületeket Baumit EasyPrimer 
mélyalapozóval kell kezelni. A hiányosságokat, repedéseket, egyenetlenségeket szükség esetén megfelelő simítómasszával ki kell 
javítani.

Felhordás 1. réteg: 
A Baumit Divina Classic max. 20 % vízzel hígítható . Meleg, normál kb.+ 20°C-os környezeti hőmérsékleten még aznap átfesthető. 
Hűvösebb és magasabb páratartalmú körülmények között a száradási  idő jelentősen eléhúzódhat.
Befejező réteg:
második réteg max. 10% hígítással. Egyenletesen megszakítás nélkül dolgozzunk.

Általános tudnivalók Baumit Divina Classic festék felhordása történhet hengerrel, ecsettel. Egyenletesen, megszakítás nélkül dolgozzunk. A terméket 
alaposan keverjük el lassan működő keverőgéppel. Egyéb festékanyaggal ne keverjük. A felület, az anyag és a levegő hőmérséklete 
+5°C felett legyen a feldolgozás és a kötés ideje alatt. A levegő nedvességtartalma és az alacsony hőmérséklet jelentősen növelheti 
a száradási időt. A munkavégzés közben védőruhát, védőkesztyűt és védőszemüveget kell viselni. Ne tároljuk együtt élelmiszerekkel.
A szerszámok tisztítása: Használat után azonnal mossuk ki tiszta vízben, ne várjunk a festék száradásáig.
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A szóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai javaslataink és előírásaink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhaszná-
lóknak adunk segítségül, nem köteleznek bennünket, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó mellék-kötelezettséget. 
Nem mentesítik a vevőt termékeink tervezett felhasználási célra való alkalmasságának saját felelősségre történő ellenőrzése alól.


