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Mőszaki Lap  
 

Baumit Mélyalapozó  
(Baumit TiefenGrund)  

 
 
 
 
 

A termék: 
 

Felhasználásra kész mőgyanta bázisú alapozó. 
 

Összetétel: 
 

Polimergyanta, speciális adalékszerek, víz. 
 

Felhasználás: 
 

Páraátbocsátó alapozás ásványi anyagú alapfelület megerısítésére, szerves 
kötıanyagú festékek és vakolatok feldolgozása elıtt (Baumit Granopor 
termékek). 
 

Mőszaki adatok: 
 

Szilárdanyag tartalom: 
Sőrőség: 
 
Anyagszükséglet: 

kb. 15% 
kb. 1,00 g/cm3 
 
Finom alapfelületen egy rétegben történı 
felhordásnál kb. 0,25 kg/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, hővös, fagymentes helyen lezárva 6 hónapig tárolható. 
A megkezdett kannát jól lezárva kell tartani. 
 

Minıségi 
garancia: 
 

Az ellenırzés saját üzemi laboratóriumunkban történik. 
 

Kiszerelés: 
 

12 kg-os mőanyag kannában. 
 
 

Alapfelület: Az alapfelület legyen száraz, jó teherbíró- és nedvszívóképességő, fagy-, por- 
és sókivirágzás-mentes, nem lehet víztaszító. A laza, pergı vakolatot 
alaposan le kell söpörni, a krétásodó festékréteget le kell kefélni. 
 
Alkalmas: 
• mész-, mész-cement és cementvakolat 
• beton 
• gipszvakolat 
• egyéb, porló ásványi alapfelületre 
 
Nem alkalmas: 
• mőanyag-, lakk-, olaj-, enyves- és diszperziós festék 
• mőgyanta kötéső vakolat 
• hıszigetelı rendszer 
 
 
 
 
 



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. 
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Felhordás: Hengerrel vagy ecsettel hordható fel. Többrétegő alapozásnál friss a frissre 
kell dolgozni. Egyszerre annyi anyagot hordjunk fel, hogy csillogó réteg a 
felületen ne keletkezzen. A megfelelıen elkészített alapfelület kötött (laza 
részektıl mentes), teherbíró, tiszta és száraz legyen. 
 

Megjegyzés: A felület, az anyag és a levegı hımérséklete +5 ˚C felett legyen a felhordás és 
kötés ideje alatt. Közvetlen napsugárzás mellett, esıben vagy erıs szélben a 
homlokzatot megfelelıen védeni kell. Egyéb anyagok – pl. víz, festékek – 
hozzákeverése tilos! 
 
A szerszámokat használat után vízzel kell kimosni.  
Várakozási idı: legalább 12 óra 
 
Befejezı réteg: 
Egyéb alapozás nélkül: 
Baumit Nanopor/Granopor/ArtLine/Szilikon Festék 
 
Baumit Univerzális Alapozó alapozással: 
Baumit Granopor Vakolat 
Baumit Mozaik Vakolat 
Baumit Szilikon Vakolat 
Baumit Szilikát Vakolat 
Baumit ArtLine Vakolat 
Baumit Nanopor Vakolat 
 
Figyelem: Baumit Szilikát termékek – mint befejez ı rétegek – 
feldolgozása el ıtt a Baumit Mélyalapozó használata nem megengedett!  
 

Biztonsági 
elıírások: 
 

A bevonandó felület környékét védeni kell, az esetleges fröcsköléseket 
azonnal el kell távolítani. 
 
Belsı térben való alkalmazásnál a megfelelı szellızést biztosítani kell. 
 
 

 


