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Mőszaki Lap  
 

Baumit Grund 
Mélyalapozó tapadás javítására  

 
 

A termék: 
 

Kék színő, vizes bázisú mőgyanta diszperzió, nedvszívást kiegyenlítı és 
tapadásjavító, de nem párazáró alapozó bevonat, nedvszívó alapfelületek 
elıkezelésére. 
 

Felhasználás: 
 

Nedvességzáró és nedvszíváskiegyenlítı, de nem párazáró alapozó bevonat 
nedvszívó alapfelületek (mész-cement-, cement vakolatok, beton, égetett 
agyag) elıkezelésére, cement-, cementdiszperzió, valamint diszperziós 
kiegyenlítı masszák, csemperagasztók, kenhetı vízszigetelések felhordása 
elıtti alapozásra, pormegkötésre, nedvszívó képesség kiegyenlítésére, 
tapadás javítására. 
 

Mőszaki adatok: 
 

Száradási idı 
szívóképes aljzaton: 
nedvességre érzékeny aljzaton: 
Aljzathımérséklet: 
 

 
Kb. 15 perc 
Kb. 12 óra 
> + 5˚C 
 

Anyagszükséglet:  Kb. 150 g/m2  
 

Veszélyességi 
besorolás: 
 

Az 1907/2006 számú (2006. XII.18.) EU Parlamenti és Európa Tanácsi 
határozat (II. sz. melléklet, 31. pontja) szerint a részletes veszélyességi 
besorolást a termék biztonsági adatlapja tartalmazza. A biztonsági adatlap 
letölthetı a www.baumit.hu honlapról, vagy a gyártótól igényelhetı. 
 

Tárolás: 
 

Száraz és fagymentes helyen, jól lezárt, eredeti, bontatlan csomagolásban 
kb. 12 hónapig tárolható. 
 

Minıségi 
garancia: 
 

Az ellenırzés saját üzemi laboratóriumunkban történik. 

Kiszerelés: 
 

1 kg flakon        6 flakon / doboz 
5 kg kanna        84 kanna / 420 kg / raklap 
10 kg kanna      42 kanna / 420 kg / raklap 
 

  



A szóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai elıírásaink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevıknek és 
a felhasználóknak adunk segítségül, nem köteleznek bennünket, nem alapoznak meg szerzıdéses jogviszonyt és adásvételi 
szerzıdésbıl adódó mellék-kötelezettséget. Nem mentesítik a vevıt termékeink tervezett felhasználási célra való 
alkalmasságának saját felelısségre történı ellenırzése alól. 
Mőszaki Lap  2. oldal                           2010.02.17. 

 
 

 
Alapfelület: Az alap legyen tiszta, száraz, jó teherbírású, fagy-, por-, sókivirágzás, laza, 

festék- és leválasztó-szer, olaj és zsírmentes részektıl mentes. Nem lehet 
víztaszító. 
 

 Alkalmas: 
Nedvszívó alapfelületek (mész-cement-, cement vakolatok, beton, égetett 
agyag) 
 

Elıkészítés: Az alapfelületet meg kell csiszolni, esetleg marni, majd alaposan 
portalanítani. A burkolhatóságot vizsgálni kell. 
 

Feldolgozás: A Baumit Grund mélyalapozót hígítás nélkül, tiszta festıecsettel, vagy 
szırmehengerrel 1 rétegben kell felhordani a teljes felültre. A 
tócsaképzıdést kerülni kell. Fokozottan nedvszívó alapfelültek esetén az 
alapozás megismételhetı. Az alapozó teljes száradása elıtt a burkolást 
kezdjük meg (nedves a nedvesre technológia). 
 
A szerszámokat vízzel alaposan ki kell mosni. 
 

Redszerkiegészít ı 
termékek: 
 

Kiegyenlítés: 
Baumacol Planea 
 
Ragasztás: 
Baumacol Flex Top ragasztóhabarcs 
 

Általános 
tudnivalók: 
 

A felület, az anyag és a levegı hımérséklete +5 °C-nál magasabb legyen a 
feldolgozás és a kötés ideje alatt.  
Az aljzatra vonatkozó szabványokat, elıírásokat, mőszaki elıírásokat 
mindenkor figyelembe kell venni! 
Magas páratartalom és alacsony hımérséklet késlelteti, magas hımérséklet 
gyorsítja a kötést és a szilárdulást.  
A feldolgozás során a vonatkozó szabályokat, normákat és mőszaki 
irányelveket tartsuk be. 
 
Javasolt szerszámok: festıhenger, ecset 
 

Munkavédelem: 
 

Termékre jellemzı tulajdonságok, mint összetétel, hulladék elhelyezés, 
tisztítás, különleges kezelés megtalálhatók a termék biztonsági adatlapján. 
 

  

 


