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Baumit Bayosan KalkFeinputz RK 70 N
Výrobek

Průmyslově vyráběná suchá tenkovrstvá omítková směs.

Složení

Hydraulické románské vápno, písek, přísady pro lepší zpracovatelnost a přídržnost.

Použití

Jednovrstvá stěrková omítka, jako konečná omítka na všechny běžné jádrové omítky, ideální můstek
pro následné nanesení čistě vápenné omítky nebo jako krycí omítka při přepracování starých fasád.
Pro zpevnění může být použito armovací pletivo. Vzhledem k jemné zrnitosti je stěrka vhodná k filcování při restaurování jemných barokních a renesančních ploch nebo při tvorbě bosáží. Oblast použití:
exteriér i interiér, včetně prostorů s vlhkostním zatížením (prádelny, koupelny apod.). Nevhodná na
sádru obsahující podklady.

Technické
údaje

Maximální zrnitost:
Pevnost v tlaku (28 dní):
Výpočtová hodnota součinitele
tepelné vodivosti (λ):
Faktor difúzního odporu (µ):
Spotřeba materiálu:
Vydatnost:
Potřeba vody:
Doba zpracování:

0,6 mm
> 2,5 N/mm2
≤ 0,83 W/mK
10
cca 1,2 kg/m2/1 mm
cca 2,1 m2/1 mm/25 kg suché směsi
7 - 8 l záměsové vody/25 kg suché směsi
cca 3 hodiny

Způsob
dodávky

25 kg pytel

Skladování

V suchu na dřevěném roštu, skladovatelnost max. 6 měsíců.

Zajištění
kvality

Průběžná kontrola podnikovou laboratoří, nezávislá kontrola prostřednictvím státem autorizované zkušebny.

Bezpečnost
práce

V čerstvém stavu reaguje alkalicky. Zamezte styku s kůží a očima. Používejte ochranný oděv
a ochranné rukavice. Při nanášení stříkáním používejte i ochranné brýle nebo obličejový štít. První
pomoc: při potřísnění odložte kontaminovaný oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem.
Při zasažení očí vymývejte 10 - 15 min velkým množstvím vody, při náhodném požití vypláchněte ústa a vypijte asi půl litru vody. V případě potřeby vyhledejte lékaře. Ve vyzrálém stavu je výrobek neškodný.

Seznam RS vět

Xi dráždivý
R 36/38 Dráždí oči a kůži
S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí
S 22 Nevdechujte prach S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima
S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc
S 28 Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody
S 37 Používejte vhodné ochranné rukavice
S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení

Zpracování

1. Podklad
Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, zbytků odformovacích prostředků a solných výkvětů. Musí být dostatečně drsný, suchý a rovnoměrně nasákavý. Čerstvé omítky musí být dostatečně vyzrálé (1 mm/1 den, min. 14 dní). Drobné
praskliny klínovitě zvětšit.
2. Mísení
Obsah 1 pytle Baumit Bayosan čistě vápenná stěrky RK 70 N se smísí v nádobě na maltu pomaluběžným mísidlem) s cca 7 - 8 l záměsové vody. Dostatečně míchat, ale nepřemíchat, jinak by omítka
neměla dostatečnou pevnost. Mírně zavadlý materiál nesmí být znovu míchán. Všechny používané
nádoby a nástroje musí být čisté, aby se zabránilo zabarvení.
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3. Nanášení
Na podklad se nanáší nerezovým hladítkem a v první fázi se „zkletuje“, při začínajícím tuhnutí může
následovat konečná úprava např. filcování. Napojování omítky se musí provádět vždy mokré do
mokrého. Jako spojovací můstek je stěrka nanesena v tl. 3 - 4 mm a řádně zdrsněna nebo je možné
nanesení další omítky (např. Baumit Bayosan čistě vápenná omítka RK 39) do ještě čerstvé stěrky.
4. Upozornění a všeobecné pokyny
Teplota vzduchu a podkladu nesmí během zpracování a tuhnutí klesnout pod +5°C. Při použití vyhřívacího zařízení, především plynových ohřívačů, je třeba dbát na dostatečné příčné větrání. Stěrka RK
70 vyžaduje k řádnému spojení dostatek vody, proto je třeba hotové omítkové plochy řádně vlhčit.
Nepoužívat na podklady na bázi sádry. V soklové části fasády je potřeba zajistit ochranu stěrky před
zatížením odstřikující vodou, sněhem, apod. např. dodatečnou hydrofobizací.
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5. Konečné povrchové úpravy
Běžně dostupné nátěrové hmoty a tenkovrstvé omítky, např. Baumit vnitřní disperzní barvy.

