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MŰSZAKI ADATLAP
BAUTEC – FH beton-kipárolgásgátló
A BAUTEC – FH oldószer- és parafinmentes, vízemulgeált utókezelő-szer, mely erőteljes
záróhatást biztosít az idő előtti vízelpárolgás ellen. A frissbetonra történő felhordás után a
betonfelületen egy tömör, átlátszó védőbevonatot képez, amely a frissbeton hidratációját a
megfelelő mértékben csökkenti. A frissen megöntött ill. kizsaluzott betonfelületek repedési
hajlamát ezáltal nagy mértékben csökkenti.
BAUTEC – FH kipárolgásgátlót folyékony állapotban szórják a felületre, amely fehéres
filmbevonatot képez és jelentősen csökkenti a frissbeton kipárolgását, csökkenti a kötési
időszak alatt a vízveszteséget és korai kiszáradását.
A BAUTEC – FH bevonat lehetővé teszi a betonfelületen később színek ill. bevonatok
felvitelét.
Műszaki adatok:
alapanyag:
szín:
sűrűség:

kopolimerizát
tejszínű-fehér
kb. 1,00 g/cm3

kiadósság:

kb. 150-300 g/m2 – felületi struktúrától függően

lobbanáspont:
festhetőség:
bedolgozási hőmérséklet:
tárolás:
eltarthatóság:
vízpárolgás-zárási együttható:

nem alkalmazható
festékrendszerekkel lehetséges
+5 °C felett
hűvös, de fagymentes helyen
legalább 1 év lezárt eredeti csomagolásban
60-70 %

Alkalmazás:

A BAUTEC – FH kipárolgásgátló emulzió felhasználásra kész
állapotban kerül kiszerelésre, szóróberendezéssel vagy
nyeles kefével egyenletesen felvihető a betonfelületre. A
felhordott
anyag
képezzen
egyenletes
fehéres
felületfolytonos bevonatot.
A BAUTEC – FH emulzió felhordása vízszintes felületen akkor
ajánlott, amikor a betonfelület mattnedves állagú,
függőleges felületre a kizsaluzás után rögtön felhordható a
kipárolgásgátló emulzió.
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A BAUTEC – FH film az UV sugárzás által magától erodálódik,
leválik és nem hagy hátra semmilyen foltot a betonfelületen.
A bedolgozási hőmérséklet + 5 °C felett legyen.
Figyelmeztetés:

Az aljzatra vonatkozó előírásokat, és a miunkavédelmi előírásokat
minden esetben be kell tartani. A műszaki adatlapot a legjobb
ismereteink szerint állítottuk össze, az összes jelenlegi- és jövőbeli
felhasználásra nem tértünk ki, a szakemberek részéről ismertnek
feltételezett információkat nem írtuk le.

Alkalmazástechnikai tanácsadás: BAU-HAUS Kft, 2045 Törökbálint, Kinizsi u. 16.
info@bau-haus.hu, www.bau-haus.hu
Tel. 06/23 332-119, Fax: 06/23 332-118
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