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   Baumit 

   StyleTop                                                           
 

Προϊόν  Έτοιμη προς χρήση, τελική στρώση φινιρίσματος (λεπτής στρώσης) με βάση 
συνθετικές οργανικές ρητίνες σε μορφή πάστας για λεία ή αδρή τριφτή επιφάνεια. 
Κατάλληλη για εσωτερική ή εξωτερική χρήση. Μπορεί να δουλευτεί με το χέρι ή 
μηχανή. Μέρος του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης με ΕPS, πετροβάμβακα, 
open, XS 022, XPS. Πιστοποιημένο σύμφωνα με την προδιαγραφή ETAG 004 και ÖN 
EN 15824.   
 

Σύνθεση  Οργανικά συνδετικά υλικά με ειδική χρωστική, ανόργανα πληρωτικά υλικά, ίνες, 
χρωστικές, πρόσθετα, νερό 
 

Ιδιότητες Ειδική συνδετική ικανότητα των χρωστικών, υδατοαπωθητικό, ανθεκτικό στον 
πολυκαιρισμό, με ικανοποιητική διάχυση υδρατμών, εύκολο στον καθαρισμό, 
εξαιρετικές χρωματικές ιδιότητες, υψηλής αντοχής σε καταπόνηση, εύκολο στη 
χρήση. 
 

Εφαρμογή Γενικής εφαρμογής τελικός σοβάς για τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της 
Baumit καθώς και σε νέους και παλιούς ανόργανους σοβάδες και κονίες 
εξομάλυνσης, σκυρόδεμα και για εφαρμογή σε οργανικά υλικά εξομάλυνσης και 
σοβάδες. 
 

Τεχνικά 
χαρακτηριστικά 

Μέγιστος κόκκος:  
Πυκνότητα υλικού:  
Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λ: 
Συντελεστής διάχυσης υδρατμών μ:  
Συντελεστής απορρόφησης νερού w:  
Τιμή sd:  
Αντοχή πρόσφυσης: 
Ποικιλία χρωμάτων:  

1,5/2.0/3.0 mm 
1,8 kg/dm3 
0,70 W/mK 
110-140 
<0,15kg/m2h0.5 (W2) 
0,22 -0.28 m για πάχος στρώσης 2 mm (V2) 
>0,3 MPa 
 επιλεγμένοι τόνοι από Baumit Life 
 

Διαμόρφωση 
Κ1.5 

Τριφτή 
Κ2 

Τριφτή 
Κ3 

Τριφτή 

 Κατανάλωση 
Kg/m2 

2,5 3,1 4,1 
 

Οδηγίες 
ασφαλείας 

Συμβουλευτείτε το δελτίο ασφαλείας 
 

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. Το σύστημα ελέγχου ποιότητας των εργοστασίων 
ελέγχεται εξωτερικά από πιστοποιημένο φορέα   
 

Τρόπος 
παράδοσης 

Δοχεία : 25 kg 
1 παλέτα = 24 δοχεία = 600 κιλά 
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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. Η 
επιφάνεια προς επίχριση θα πρέπει να εξεταστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
ÖΝΟRM B 2259, B 2230 και Β 3346. Η επιπεδότητα των τοίχων να ικανοποιεί το 
πρότυπο ÖNORM DIN 18202. 
 
Κατάλληλο για: 
- Κονιάματα ασβέστη/τσιμέντου και τσιμέντου, σκυρόδεμα 
- Στρώσεις ενίσχυσης/εξομάλυνσης θερμομονωτικών συστημάτων 
- Επιστρώσεις οργανικών συνδετικών υλικών (πχ. Baumit SilverFlex)  
 
Ακατάλληλο για: 
Κονιάματα ασβέστη 
Ασβεστωμένες επιφάνειες 
Πλαστικά και ελαιοχρώματα 
 

Πληροφορίες 
για την 
προετοιμασία 
του 
υποστρώματος 

 Στερεώστε τις σαθρές ή σκονερές επιφάνειες με κατάλληλο αστάρι (Baumit 
TiefenGrund, να αφεθεί για τουλάχιστον 12 ώρες)  

 Αφαιρέστε την εξωτερική πέτσα με μηχανικό τρόπο 

 Αφαιρέστε υπολείμματα λαδιού από το σκυρόδεμα με ζεστό ατμό ή εμπορικά 
προϊόντα καθαρισμού 

 Καθαρίστε τις λερωμένες επιφάνειες με ζεστό ατμό 

 Καθαρίστε τις λερωμένες επιφάνειες με κατάλληλο προϊόν 

 Προετοιμάστε τα υποστρώματα με άλγη με ειδικά προϊόντα καθαρισμού (πχ. 
Baumit SanierLösung) 

 Καθαρίστε με μηχανικό τρόπο πολυκαιρισμένες στρώσεις μπογιάς με κακή 
πρόσφυση ή με κατάλληλα προϊόντα 

 Επισκευάστε τα φθαρμένα και ρηγματωμένα μέρη με ειδικό κονίαμα (πχ. 
Baumit StarContact), αν απαιτείται οπλίστε με κατάλληλο πλέγμα  

 
Σε όλες τις περιπτώσεις η επιφάνεια πρέπει να περαστεί με το Baumit 
UniPrimer(τουλάχιστον 24 ώρες πριν)  
 

Τρόπος 
εργασίας 

Διαμόρφωση στρώσεων  
1 Χ Baumit UniPrimer (πλήρη και ομοιόμορφη επικάλυψη) 
2 Χ Baumit UniPrimer (πλήρη και ομοιόμορφη επικάλυψη) 
1 Χ Baumit StyleTop  
 
Αφού εφαρμόσετε το Baumit UniPrimer, αφήστε να στεγνώσει για 24 ώρες, πριν 
εφαρμοστεί το επίχρισμα Βaumit StyleTop. 
Αναμίξτε το Baumit StyleTop με αναμικτήρα σε χαμηλές στροφές. Εφαρμόστε το 
υλικό με ανοξείδωτη σπάτουλα ή με κατάλληλη μηχανή σοβά και εξομαλύνετε ενώ 
είναι ακόμα νωπό στο παχος του κόκκου, και διαμορφώστε τελική λεπτή στρώση με 
πλαστικό τριβίδι. 
Μην αναμιγνύετε με άλλα υλικά. Δουλέψτε συνεχόμενα και χωρίς διακοπές. 
Δείτε τον πίνακα 1 όσον αφορά τη επιφάνεια της εργασίας επίχρισης σε εξωτερικούς 
χώρους. 
 

Γενικές 
πληροφορίες 

Ο αέρας, το υλικό και τα τούβλα κατά την εργασία και την πήξη του κονιάματος 

πρέπει να έχουν θερμοκρασία μεγαλύτερη των 5C. Προστατέψτε την επιφάνεια από 
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την άμεση επαφή με τον ήλιο, τη βροχή και δυνατό αέρα (πχ. με δίκτυ οικοδομής).  
Μην αναμιγνύεται το υλικό με άλλα προϊόντα. Μεγάλη υγρασία περιβάλλοντος και 
χαμηλές θερμοκρασίες μπορεί να επιμηκύνουν τον χρόνο ξήρανσης σημαντικά.  
Ομοιόμορφη χρωματική απεικόνιση μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν τα προϊόντα 
προέρχονται από την ίδια παρτίδα παραγωγής. Η τελική απόχρωση επηρεάζεται από 
το υπόστρωμα, την θερμοκρασία και την υγρασία του περιβάλλοντος. 
Το υλικό μπορεί να αποκτήσει κατ’ απαίτηση του πελάτη ικανότητα να μην εμφανίζει 
άλγη και μούχλα (αυτό είναι μία προστατευτική και επιβραδυντική ιδιότητα, αλλά 
δεν εγγυάται την μη εμφάνιση αλγών) 
 
Πληροφορίες ασφαλείας  
 
Προστατεύστε τα μάτια σας και το δέρμα σας καθώς και τις διπλανές επιφάνειες που 
θα περαστούν με αστάρι ειδικά γυαλί, κεραμικά, τεχνητή και φυσική πέτρα, χρώμα 
και μεταλλικές επιφάνειες. Σε περίπτωση που λερωθεί η επιφάνεια ξεπλύνετε με 
άφθονο νερό. Μην περιμένετε να ξεραθεί για να καθαρίσετε. 
Καθαρίστε τα εργαλεία αμέσως μετά τη χρήση με νερό. 
 

i 

Πίνακας 1: 
Μέγεθος 
επιφάνειας 
προς κάλυψη 
 

 Style αριθμός χρώματος (HBW ≥ 25): 
0021, 0031, 0041, 0051, 0061, 
0071, 0081, 0121, 0131, 0141; 
0201, 0211, 0221, 0231, 0241, 
0281, 0291, 0301, 0311, 0321; 
0341; 0451, 0461, 0471, 0481, 
0491, 0501; 0701, 0711, 0721, 
0731, 0741, 0751, 0761, 0771, 
0781; 0991, 1001, 1011; 1031, 
1041, 1051, 1061, 1071, 1111, 
1121, 1131, 1141, 1151, 1161; 

Style αριθμός χρώματος (HBW < 25): 
0151, 0161, 0171, 0181, 0191;  
0331; 0351, 0361, 0371, 0381,  
0391, 0401, 0411, 0421, 0431,  
0441; 0511, 0521, 0561, 0571,  
0581, 0591, 0601, 0611, 0621,  
0631, 0671, 0681, 0691; 0791, 
0831, 0841, 0851, 0861, 0871,  
0881, 0891, 0901, 0911, 0921,  
0931, 0971, 0981; 1021; 

 Open Μικρή επιφάνεια 1) Μικρή επιφάνεια 1) 

 EPS Καθολικά Μικρή επιφάνεια 1) 

 Πετροβάμβακας Μικρή επιφάνεια 1) Μικρή επιφάνεια 1) 
1) Εως 10% της συνολικής επιφάνειας της πρόσοψης μπορούν να επιχριστούν με Baumit StyleTop με την 

υπόλοιπη επιφάνεια να έχει δείκτη φωτεινότητας > 25. Το μέγεθος της επιφάνειας να μην περνά τα 3 m2
 και 

διατηρήστε μία απόσταση τουλάχιστον 3 m μεταξύ αυτών των διαστημάτων. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
i
 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. 


