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Περιγραφή  
 
Πρόσθετο γαλάκτωµα βάσεως ακρυλικού πολυµερούς 
εµπλουτισµένο µε ειδικά πρόσθετα που προφέρει στα 
κονιάµατα τα εξής 4 χαρακτηριστικά : 
 
1. Πολύ µεγάλη πρόσφυση σε όλα τα υποστρώµατα 

ακόµη και σε λείες επιφάνειες. 
 

2. Μεγάλη αύξηση της ελαστικότητας, (Δηµιουργία 
κονιαµάτων απαλλαγµένα από ρωγµατωσεις 
Αυξηµένη αντοχή σε κύκλους ψύξης – απόψυξης). 
 

3. Μεγάλη βελτίωση των µηχανικών αντοχων. 
 

4.   Στεγανοποίηση και αντοχή σε υγρούς χώρους. 
 
Παραδείγµατα εφαρµογών  
 
• Σοβάδες αδιάβροχοι και υψηλής αντοχής  
• Κατασκευή δαπέδων 
• Συνδετική στρώση µεταξύ κονιαµάτων και 

σκυροδεµατος 
• Υλικο για αρµολόγηση διακοσµητικών λίθων 
• Κονιάµατα για αποκατάσταση φθορών σε 

τσιµεντοκονιάµατα-σκυροδέµατα 
• Στεγανές τσιµεντοκονίες   
• Επιφανειακή προστασία νωπού σκυροδέµατος από 

αφυδάτωση  
• Αποκατάσταση επιφανειών από σκυρόδεµα (γωνίες 

υποστηλωµάτων, φωλιές και διορθώσεις κλίσεων, 
αποκατάσταση ρηγµατωµένων σοβάδων κα) 

• Λάσπες χτισίµατος 
• Κόλλες για πέτρες, πλακάκια, µονωτικές πλάκες, 

υαλότουβλα 
• Δυνατότητα κατασκευής πολύ λεπτών επιστρώσεων 
• 100% αδιαβροχοποίηση γυψοσανίδας 
• Επιφανειακός εµποτισµός τσιµεντοκονιαµάτων για 

βελτίωση των ιδιοτήτων τους σαν αστάρι 
 
Προετοιµασία επιφάνειας 
 
Εξασφαλίστε επιφάνειες σταθερές και καθαρές. 
Αποµακρύνετε σαθρά, αποκολληµένα  τµήµατα, 
ρύπους, λάδια, σκόνες κα. Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια 
που θα εφαρµοστεί το υλικό έχει επαρκή µηχανική 
αντοχή.  
 
Προετοιµασία µίγµατος 
 
Κατά την προετοιµασία των µιγµάτων στα οποία 
προστίθεται BAULAT συνιστάται η ανάµιξη να γίνεται µε 
ηλεκτρικό αναµικτήρα χαµηλών στροφών. Στην 
περίπτωση αυτή αναδεύστε πρώτα τα υγρά (BAULAT– 
νερό) και στη συνέχεια τα στερεά ( τσιµέντο-άµµος-

αδρανή). Υπολογίστε οτι ο  χρόνος εργασιµότητας των 
κονιαµάτων µε BAULAT επιµηκύνεται ενώ ο χρόνος 
πήξης αυξάνεται. 
 
Οδηγίες χρήσεως 
 
Ανακινήστε πριν τη χρήση. Το BAULAT χρησιµοποιείται 
για µερική ή ολική αντικατάσταση του νερού ανάµιξης 
του µίγµατος. Οι σωστές αναλογίες πρόσµιξής BAULAT 
-  νερό είναι συνάρτηση του υποστρώµατος, του τύπου 
εφαρµογής και των ιδιοτήτων που θέλουµε να  
προσδώσουµε στα κονιάµατα. Γενικώς δεν συνιστάται 
αραίωση µε νερό µεγαλύτερη από 1:5.  Η εφαρµογή 
γίνεται χειρωνακτικά µε µυστρί, πατρόγκα, βούρτσα ή 
µηχανικά. Μην διαστρώνεται κονίες που έχουν ως 
συστατικό το BAULAT όταν η θερµοκρασία είναι κάτω 
από 5οC ή αναµένεται να πέσει κάτω από τους 5οC τις 
επόµενες 24 ώρες. Αµέσως µετά την χρήση, καθαρίστε 
τα εργαλεία εφαρµογής µε νερό. 
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Μορφή:                                                                                                                                                                                                        
γαλακτώδες υγρό 
 
 
Απόχρωση:                                                                                                                                                                                                                        
λευκή 
 
 
Πυκνότητα:                                                                                                                                                                                                                       
1kg/lit 
 
 
PH:                                                                                                                                                                                                                                               
9 
 
 
Συσκευασία 
 
1,5,20 kg σε πλαστικά δοχεία. 
 
Αποθήκευση 
 
Σε σκιερούς, κατά προτίµηση στεγασµένους χώρους 
προστατευµένους απο παγετό, υψηλή θερµοκρασία και 
έκθεση στον ήλιο για τουλάχιστον 12 µήνες.  
 
Υγεία και ασφάλεια  
 
Απαγορεύεται η πόση του BAULAT. Συνίσταται να 
φοράτε γάντια και γυαλιά προστασίας. Σε περίπτωση 
που το υλικό έρθει σε επαφή µε το δέρµα ή µε τα µάτια 
πρέπει να ξεπλύνετε αµέσως µε άφθονο νερό. Εάν ο 
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ερεθισµός παραµείνει συµβουλευτείτε το γιατρό σας. 
Αποφεύγετε την επαφή µε το δέρµα και τα µάτια. 
 	  
Σηµειώσεις ΠΟΕ 
 
Το BAULAT έχει µέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ 
πτητικές οργανικές ενώσεις  < 30 g/l , η οποία συµφωνεί 
µε την οδηγία 2004/42/ΕΚ (Παράρτηµα ΙΙ πίνακας Α) για 
την υποκατηγορία προϊόντος τύπου Υ. 
 
Σηµειώσεις 
 
Τα τεχνικά δεδοµένα , οι ιδιότητες, οι υποδείξεις  και οι 
πληροφορίες για τα προϊόντα της BAUER παρέχονται µε καλή 
πίστη και βασίζονται στην έρευνα και την εµπειρία της εταιρείας 
και όταν αυτά αποθηκεύονται και εφαρµόζονται υπό κανονικές 
συνθήκες. Δεδοµένου ότι στις εκάστοτε περιπτώσεις 
εφαρµογής δεν µπορεί να ελεγχθεί από την εταιρεία ο τρόπος 
χρήσης των υλικών και οι συνθήκες του έργου και του 
περιβάλλοντος, την αποκλειστική ευθύνη για το αποτέλεσµα 
έχει ο χρήστης του προϊόντος. Καµία ευθύνη υπό οποιαδήποτε 
έννοµη σχέση δεν µπορεί να θεµελιωθεί κατά της εταιρείας, στη 
βάση των εδώ αναγραφόµενων πληροφοριών. Ο χρήστης των 
προϊόντων πρέπει πάντοτε να ανατρέχει στην πιο πρόσφατη 
έκδοση των τεχνικών φυλλαδίων τους. 
 
Other information 
 
BAUER BUILDING TECHNOLOGIES 
Megara Industrial Estate, Attica  
Tel:210 5744222  
Fax:210 5740777  
Email:info@ecobauer.gr  
http//  www.ecobauer.eu   
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