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Baumit FlexaColor 
 

 
Προϊόν  

 
Υψηλής ελαστικότητας, οργανικό χρώμα σε βάση ρητίνη σιλικόνης για εξωτερική 
χρήση.   
 

Σύνθεση  Οργανικές συνδετικές ρητίνες, πληρωτικά, οργανικά και ανόργανα πρόσθετα, νερό   
 

Ιδιότητες Γεφύρωση ρωγμών, υδατοαπωθητικότητα, υψηλή καλυπτικότητα, αντοχή στις 
καιρικές συνθήκες, εύκολη εφαρμογή.  
 

Εφαρμογή Κατάλληλο για ανόργανα υποστρώματα, σοβάδες και βαφές. 
 

Τεχνικά 
χαρακτηριστικά 

Στιλπνότητα:   
Διάχυση υδρατμών μ:   
Πυκνότητα: 
pH:  
Γεφύρωση ρωγμών: 
Κατανάλωση:    

ματ G3 DIN κατά EN 1062-1 
περίπου 950 
περίπου 1,3 Kg/m3 
8 
περίπου 250 mm 
περίπου 0,2l/m2 ανά στρώση 
 

Οδηγίες 
ασφαλείας 

Λεπτομερείς οδηγίες ασφαλείας για το προϊόν (σύμφωνα με το άρθρο 31 της 
1907/2006 και το παράρτημα ΙΙ του κανονισμού  453/2010 της Επιτροπής των 
Ευρωπαϊκών Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου), μπορείτε να βρείτε στην 
ιστοσελίδα www.baumit.gr ή επικοινωνήστε με την Baumit. 
 

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

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

Υπόστρωμα  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό, στεγνό, να μη βρίσκεται σε συνθήκες 
παγετού, να είναι απαλλαγμένο από σκόνες και εξανθήματα, να μην είναι 
υδατοαπωθητικό, να είναι σταθερό και απαλλαγμένο από σαθρά τμήματα. Να 
εξετάζεται σύμφωνα με τα αυστριακά πρότυπα ÖNORM B2230, Β3346 και B6400.  
 
Κατάλληλο για: 

- Κονιάματα τσιμέντου και ασβέστη/τσιμέντου 
- Σκυρόδεμα και άλλα ανόργανα υποστρώματα 
- Ανόργανες και διασποράς βαφές 

 
Κατάλληλο υπό προϋποθέσεις (απαιτείται έλεγχος): 

- Σοβάδες ασβέστη (προσοχή στην ενανθράκωση) 

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

- Πλαστικά, λούστρα 
- Ξύλο 
- Μέταλλο  

 
Εφαρμογή: Προετοιμασία υποστρώματος:  

- Ρυθμίστε την απορροφητικότητα του υποστρώματος με Baumit 
MultiPrimer 

- Το λάδι των ξυλοτύπων να απομακρύνεται με ζεστό ατμό 
- Απομάκρυνση χαλαρών τμημάτων 
- Επισκευή ρηγματωμένων επιφανειών (π.χ. με Baumit StarContact) και 

πλέγμα Baumit StarTex. 
 

Εφαρμογή: 
Το Baumit FlexaColor μπορεί να αναδευτεί με αναδευτήρα χαμηλών στροφών. 
Προσθέστε στο Baumit FlexaColor max. 10-15% για επίτευξη της επιθυμητής 
συνεκτικότητας (ανοιχτός χρόνος 12 ώρες). Ο βαθμός αραίωσης εξαρτάται από το 
υπόστρωμα. 
Εφαρμόστε δύο στρώσεις υλικού, ανάλογα με το υπόστρωμα. Η δεύτερη στρώση 
πρέπει να εφαρμοστεί τουλάχιστον 12 ώρες μετά την εφαρμογή της πρώτης, 
ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. 
Μην αναμειγνύεται με άλλα υλικά. 
Το Baumit FlexaColor μπορεί να εφαρμοστεί με ρολό, βούρτσα ή ψεκασμό (airless). 
Δουλέψτε χωρίς διακοπές. 
 

Γενικές 
πληροφορίες 

Η θερμοκρασία περιβάλλοντος, υλικού και υποστρώματος κατά την εργασία 

πρέπει να είναι μεγαλύτερη των +5C.  
Χρησιμοποιήστε καθαρό νερό για την αραίωση του προϊόντος. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________ 
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.  
 


