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Baumit EasyPrimer
beltéri alapozó

	� Páraáteresztő
	� EC1 Plus minőség
	� Egyenletes nedvszívás és tapadás

Termék Páraáteresztő beltéri alapozó, nedvszívó és krétásodó alapfelületek előkezelésére Baumit beltéri- és homlokzatfestékek felhordása 
előtt, valamint beltéri simítótapaszokra. Emicode EC 1 Plus minőség

Összetétel Szerves kötőanyag, speciális adalékok, víz. 

Tulajdonságok Páraáteresztő, nedvszívás-kiegyenlítő és felületszilárdító alapozó. 

Alkalmazás Alapozó minden szokás mennyezeti- és falfelületre. Megszilárdítja a morzsalékos és krétásodó alapfelületet és szabályozza az egye-
netlen, ill. fokozott nedvszívóképességet képességet, mint pl. gipszkarton lapokon.

Műszaki adatok Szín: színtelen
Sűrűség: kb. 1 kg/l
pH-érték: kb. 8
TVOC 3d: < 1 g/l

  10 l

Anyagszükséglet kb. 0.1 - 0.25 l/m² rétegenként, alapfelülettől függően

Kiszerelés 10 l/kanna, 60 kanna/raklap = 600 l

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.
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Alapfelület-előkészítésAz alap legyen tiszta, száraz, jó teherbírású, fagy-, por-, sókivirágzás- és laza részektől mentes. Nem lehet víztaszító.
Alkalmas:
	� mész/cement- és gipszes vakolatokra
	� betonra
	� egyéb ásványi alapfelületekre
	� gipszfalazatokra, gipszkartonra - és gipszkötőanyagú faforgács lapokra
	� vödrös Baumit vakolatokra és festékekre

Nem alkalmas:
	� lakkrétegekre
	� enyves festékekre
	� olajos felületre
	� műanyagokra
	� fémre
	�  fára

Felhordás A Baumit EasyPrimer alapozó ecsettel vagy szórással hordható fel. Javasoljuk, hogy hígítás mértékének meghatározása előtt minta-
felület készítsünk. A hígítás mértéke függ az alapfelület nedvszívóképességétől és állapotától.
A Baumit EasyPrimer felhordása után teljes alapfelületen fel kell szívódnia. Többrétegű alapozásnál (pl. erősen nedvszívó és/vagy lágy 
felület esetén) az első felhordást nagyobb hígítással ajánljuk elvégezni. Ez biztosítja az optimális beszívódást az alapfelületbe. Arra 
különösen ügyeljünk, hogy a száradás után a felületen ne keletkezzen egy üveges réteg.
Várakozási idő: Egyes alapozási folyamatok között valamint további rétegek felhordása előtt az alapfelületnek száraznak kell lennie. 
Krétásodó felület EasyPrimerrel történő kezelése után ne kenődjön (kézpróba) mielőtt a további rétegek felhordásra kerülnek.

Általános tudnivalók A felület, az anyag és a levegő hőmérséklete +5 °C és + 30 °C között legyen a bedolgozás és a kötés ideje alatt. Csak tiszta – veze-
tékes – vizet használjunk.
Biztonsági intézkedések:
Lásd az érvényes biztonsági adatlap utasításait.
Beltéri alkalmazásnál a jó szellőzésre ügyeljünk.  A szemet és a bőrt valamint a nem befestendő felületeket, különösen az üveget, 
kerámiát, klinkert, natúrkövet, lakkot és fémet óvni kell a ráfröccsenés ellen. Szükség esetén bő vízzel azonnal le kell mosni. Nem 
szabad megvárni, hogy rászáradjon és megkeményedjen. A szerszámokat használat után vízzel azonnal meg kell tisztítani.

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.


