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Περιγραφή  
Έτοιµο προς χρήση γαλάκτωµα βάσεως ακρυλικού 
πολυµερούς που προσφέρει στα νωπά σκυροδέµατα 
ελεγχόµενη επιφανειακή ωρίµανση µέχρι την πλήρη 
ενυδάτωση του τσιµέντου. Τό BAUCURE δηµιουργεί µια 
µεµβράνη σφράγισης η οποία: 
 
• Προστατέυει τα νωπά σκυροδέµατα από την 

πρόωρη εξάτµιση του νερού 
• Δηµιουργεί σκυροδέµατα απαλλαγµένα από 

επιφανειακές ρηγµατώσεις, 
• Βελτιώνει  τις τελικές µηχανικές αντοχές 
• Δηµιουργεί dust free επιφάνειες υψηλής 

πρόσφυσης για τις επόµενες επικαλύψεις. 
 
Παραδείγµατα εφαρµογών  
  
• Οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες νωπού 

σκυροδέµατος όπως: 
• Βιοµηχανικά δάπεδα 
• Γέφυρες 
• Φράγµατα 
• Πλάκες σκυροδεµάτων και πάσης φύσεως τεχνικά 

έργα 
 

Προετοιµασία επιφάνειας 
Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια που θα εφαρµοστεί το υλικό 
έχει επαρκή µηχανική αντοχή ώστε να µην τραυµατιστεί 
κατά την φάση της εφαρµογής  
 
Οδηγίες χρήσεως 
Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση. Το BAUCURE 
χρησιµοποιείται ως έχει.  Η εφαρµογή γίνεται 
χειρωνακτικά µε ρολό ή µε ψεκασµό.Εφαρµόστε το  
BAUCURE σε οριζόντιες επιφάνειες µόλις η επιφάνεια 
σκληρυνθεί επαρκώς και σε κατακόρυφες επιφάνειες 
µόλις αφαιρεθούν τα καλούπια.Μην εφαρµόζετε το 
BAUCURE κάτω από έντονη ηλιακή ακτινοβολία 
(>350C), κατά τη διάρκεια ή αναµονής βροχόπτωσης ή 
αν αναµένεται να πέσει η θερµοκρασία κάτω του 
µηδενός. Αµέσως µετά την χρήση, καθαρίστε τα 
εργαλεία εφαρµογής µε νερό. 
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Μορφή: γαλακτώδες υγρό    
                                                                                                                                                                                                    
Απόχρωση: λευκή                                                                                                                                                                                                                     
 
Πυκνότητα: 1kg/lit 
                                                                                                                                                                                                            
PH:  11-12   
                                                                                                                                                                                                                                       
 
Κατανάλωση 
0,2 kg / m2 

 
Συσκευασία 
20,120 kg. 
 
Αποθήκευση 
Σε σκιερούς, κατά προτίµηση στεγασµένους χώρους 
προστατευµένους απο παγετό, υψηλή θερµοκρασία και 
έκθεση στον ήλιο για τουλάχιστον 12 µήνες.  
 
Σηµειώσεις 
Τα τεχνικά δεδοµένα , οι ιδιότητες, οι υποδείξεις  και οι 
πληροφορίες για τα προϊόντα της BAUER παρέχονται µε καλή 
πίστη και βασίζονται στην έρευνα και την εµπειρία της εταιρείας 
και όταν αυτά αποθηκεύονται και εφαρµόζονται υπό κανονικές 
συνθήκες. Δεδοµένου ότι στις εκάστοτε περιπτώσεις 
εφαρµογής δεν µπορεί να ελεγχθεί από την εταιρεία ο τρόπος 
χρήσης των υλικών και οι συνθήκες του έργου και του 
περιβάλλοντος, την αποκλειστική ευθύνη για το αποτέλεσµα 
έχει ο χρήστης του προϊόντος. Καµία ευθύνη υπό οποιαδήποτε 
έννοµη σχέση δεν µπορεί να θεµελιωθεί κατά της εταιρείας, στη 
βάση των εδώ αναγραφόµενων πληροφοριών. Ο χρήστης των 
προϊόντων πρέπει πάντοτε να ανατρέχει στην πιο πρόσφατη 
έκδοση των τεχνικών φυλλαδίων τους. 
  
Άλλες πληροφορίες 
BAUER BUILDING TECHNOLOGIES 
ΒΙ.ΠΕ. Μεγάρων, Αττικής Tel: 210 5744222 Fax: 210 
5740777 Email:  info@petrocoll.gr  
http//  www.netbauer.com   
 
Frankfurt, Reg. No 312310 QM 
Qualitätsmanagementsystem 
Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


