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Baumit KlimaColor 
 

Προϊόν  Έτοιμη προς χρήση βαφή εσωτερικής χρήσης, υψηλής διαπνοής, ενός συστατικού.  
 

Σύνθεση  Ανόργανα συνδετικά υλικά, πρόσθετα, νερό 
 

Ιδιότητες Φιλικό προς το περιβάλλον, χωρίς εκπομπές και διαλύτες. Κλάση 3 κατά ΕΝ 13300. 
 

Εφαρμογή Πολύ καλές ιδιότητες σε ανόργανους σοβάδες (π.χ. Baumit KlimaFino), καθώς και 
σε ανόργανες βαφές.  
 

Τεχνικά 
χαρακτηριστικά 

Πυκνότητα:  

Ξήρανση:  
 
Συντελεστής διάχυσης υδρατμών μ: 
Αντοχή απότριψης:  
Καλυπτικότητα: 
Στιλπνότητα Κατανάλωση υλικού: 
pH: 
Κατανάλωση υλικού: 
Απόδοση υλικού: 
 
Χρώματα:  
 

1,5 kg/dm3 

μετά από περίπου 5-8 ώρες. 
Επαναβαφή μετά από περίπου 12 ώρες. 
περίπου 5-10 
Κλάση 3 
Κλάση 2 
ματ 
10 
περίπου 0,25 l/m2 σε δύο στρώσεις 
περίπου 56 m2/δοχείο (ανάλογα με το 
υπόστρωμα) 
Χρωματολόγιο  Life 7-9 
 

Αποθήκευση Το προϊόν εφόσον είναι κλειστό, μπορεί να παραμείνει αποθηκευμένο σε ξηρό, 
δροσερό περιβάλλον, χωρίς συνθήκες παγετού για χρονικό διάστημα 12 μηνών. 
 

Διασφάλιση 
ποιότητας 

Η εσωτερική διασφάλιση ποιότητας παρέχεται από τα εργαστήρια ποιοτικού 
ελέγχου των μονάδων παραγωγής. 
 

Οδηγίες 
ασφαλείας 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η κατηγοριοποίηση αναφέρεται στο ΔΔΑ 
(Άρθρο 31 και Παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού  1907/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 18.12.2006), που είναι διαθέσιμο στο 
www.baumit.com ή διαφορετικά ζητήστε το από τον προμηθευτή σας. 
 

Τρόπος 
παράδοσης 

14 l δοχείο, 1 παλέτα = 24 δοχεία = 336 l  
 

Υπόστρωμα  Το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό, ξηρό, να μην βρίσκεται σε συνθήκες 
παγετού, να είναι απαλλαγμένο από σκόνες και εξανθήματα, να μην είναι 
υδατοαπωθητικό, να είναι σταθερό και απαλλαγμένο από σαθρά κομμάτια.  
 
Κατάλληλο για: 

▪ Ανόργανους σοβάδες 
▪ Σκυρόδεμα  
▪ Σοβάδες ασβέστη και ασβέστη-τσιμέντου 
▪ Γυψοσανίδες  

http://www.baumit.com/
http://www.baumit.com/
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Ακατάλληλο για:  

▪ Βαφές 
▪ Πλαστικά 
▪ Ξύλο   

 
Προετοιμασία 
υποστρώματος 

− Συμπαγείς και ομοιόμορφης απορροφητικότητας υποστρώματα δεν απαιτούν 
προεργασία  

− Πορώδη και μεγάλης απορροφητικότητας υποστρώματα πρέπει να 
προετοιμάζονται με Baumit EasyPrimer. 

− Υποστρώματα γυψοσανίδας πρέπει να προετοιμάζονται με Baumit 
SperrGrund. 
 

Τρόπος εργασίας Η εφαρμογή γίνεται με βούρτσα, ρολό ή κατάλληλο πιστόλι airless. 
Αραιώστε το Baumit KlimaColor με 10% καθαρό νερό, αναμίξτε με αναμικτήρα σε 
χαμηλές στροφές και χρησιμοποιήστε το ως αστάρι σε όλη την επιφάνεια (αφήστε 
τη βαφή για τουλάχιστον 12 ώρες). Η στρώση της βαφής μπορεί να αραιωθεί max. 
5% με καθαρό νερό.  
Δουλέψτε ομοιόμορφα και χωρίς διακοπές.  
 

Γενικές 
πληροφορίες 

Η θερμοκρασία περιβάλλοντος, υλικού και υποστρώματος, κατά την εργασία και 

την ωρίμανση, πρέπει να έχουν θερμοκρασία μεγαλύτερη των +7C.   
Η αραίωση του προϊόντος να γίνεται μόνο με καθαρό νερό. 
Για τη διατήρηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του προϊόντος, δεν πρέπει να 
γίνεται ανάμειξη με άλλα υλικά. 
Οι γειτονικές της εφαρμογής περιοχές (γυαλί, κεραμικά, βερνίκια, φυσικοί λίθοι και 
μέταλλα) πρέπει να καλύπτονται πριν την εφαρμογή. 
Πλύνετε αμέσως τις λερωμένες περιοχές με καθαρό νερό. 
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Οι γραπτές και προφορικές τεχνολογικές υποδείξεις που παρέχονται βασίζονται στην υπάρχουσα επιστημονική γνώση και την πρακτική 
εμπειρία. Εντούτοις, είναι σαφές ότι οι πληροφορίες αυτές δεν είναι δεσμευτικές. Δεν δημιουργούν νομική ή άλλη  υποχρέωση σε σχέση με 
το συμβόλαιο πώλησης. Επίσης δεν αποδεσμεύουν τον αγοραστή από την υποχρέωση να ελέγξει ο ίδιος ότι τα προϊόντα μας εξυπηρετούν 
τον σκοπό αγοράς τους. 


