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Baumit KlimaFinish
páraáteresztő simítóglett

	� Penészgátló
	� Feldolgozásra kész
	� Magas páraáteresztő képességű

Termék Pasztaállagú, természetes fehér meszes simítómassza belső felhasználásra, mész- és cement tartalmú alapfelületekre, betonra, 
pórusbetonra és gipszkarton lapokra magasértékű glettelt felületek készítéséhez. Kézi és gépi felhasználására.

Összetétel Ásványi kötőanyag, válogatott természetes mészkőliszt, adalékok, víz

Tulajdonságok Magasértékű meszes simítómassza belső térbe. Kiváló páratáeresztő-képesség és javítja a lakóklímát. Ideális kézi és gépi feldolgo-
záshoz.

Alkalmazás Glettelt felületek készítéséhez belső térben. Nem alkalmas csempézés alá.

Műszaki adatok Vízfelvevő képesség: kb. 0.4 kg/(m².h0,5)
μ-érték: kb. 8
Hővezetési tényező: kb. 7 W/mK
pH-érték: kb. 1.2
sd-érték: kb. 0.01 m 

  20 kg

Maximális szemcse-
méret

2 mm 

Anyagszükséglet kb. 3 kg/m²/2 mm 

Kiszerelés 20 kg/vödör, 24 vödör/raklap = 480 kg

Tárolás Hűvös fagymentes helyen, napfénytől védve bontatlanul tárolható; felhasználható gyártástól számított 6 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. Nem lehet víztaszító. Az alapfelület 
vizsgálatát a szabványok (ÖNORM B 2230, B 3346 és B6400) és irányelvek szerint elvégezni.

Felhordás A Baumit KlimaFinish-t a vödörben alaposan keverjük fel. A Baumit KlimaFinish habarcsot acélsimítóval felhordani, elhúzni és hagyjuk 
kikeményedni (szükség esetén a többletanyag hozzádását „rányomni”) és a teljes kikeményedés után (az időjárástól és az alapfelület 
nedvszívó képességétől függően kb. 2 óra)  Baumit Klimafinish-t masszával vékonyan húzzuk át és a legfinomabb felületet (glettelt) 
elkészítjük (Tiszta vízzel nem szabad átsimítani!)
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Általános tudnivalók A felület, az anyag és a levegő hőmérséklete +5 °C felett legyen a bedolgozás és a kötés ideje alatt.
A vakolat közvetlen melegítése tilos! Fűtőberendezések használatakor, különösen, ha gázüzeműek, ügyeljünk az alapos szellőztetésre 
(karbonátosodás). 
Biztonsági intézkedések: Lásd az érvényes biztonsági adatlap utasításait.
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 megkemé-
nyedjen.
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.


