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■ Magas páraáteresztő- és nedvességszabályozó képesség 

 
■ Emisszió és oldószermentes (E.L.F.) 

 
■ Jó fedőképesség 

 
 
Termék: Páraáteresztő, egykomponensű szilikátfesték jó fedőképességgel. Nagyon enyhe 

szagú, emisszió- és oldószermentes (E.L.F) valamint mentes a tartósítószerektől is. 
Feldolgozásra kész, felhordható ecsettel, hengerrel, airless géppel szórható. A színek 
a Baumit Life színvilágból szállíthatók. Az EN 13300 szabvány szerint ásványi beltéri 
falfesték. 

 
 
Összetétel: Ásványi kötőanyag, szerves anyag, adalékok, víz.  
  
 
Tulajdonságok: Környezetbarát, magas fedő- és páraáteresztő-képesség. Az EN 13300 szabvány 

szerint a nedves kopásállósági osztály 3. Szinte szagtalan, emisszió- és 
oldószermentes (E.L.F) 

 
 
Alkalmazás: Kiváló minőségű fal- és mennyezetfesték belső felhasználásra. Különösen jó 

tulajdonságok ásványi vakolatokon (pl. Baumit KlimaWhite, KlimaMPI, KlimaUni, 
KlimaGlätt), valamint teherbíró ásványi bevonatok felújításánál alkalmazható. 

 
 
Műszaki adatok: Fényesség foka:    matt 

Fedőképesség:    Osztály 2 
Nedves kopásállósági osztály:  Osztály 3 
µ-érték:     kb. 5 - 10 
Sd-értékt:     0,01-0,02m 
pH-érték:    10 
Sűrűség     1,55 kg/dm³ 
VOC     < 0,3g/l = E.L.F.  
Anyagszükséglet:    kb. 0,13 l/m² rétegenként 
 
Színek:  Baumit Life színvilág (7-9 végződésű színek) 
  
 

 
Minőség- Az ellenőrzés saját üzemi laboratóriumunkban történik. 

 

Veszélyességi 

besorolás: 

 

 

Az 1907/2006 számú (2006. XII.18.) EU Parlamenti és Európa Tanácsi 

határozat (II. sz. melléklet) szerint a részletes veszélyességi besorolást a 

termék biztonsági adatlapja tartalmazza. A biztonsági adatlap letölthető a 

www.baumit.hu honlapról, vagy a gyártótól igényelhető. 

 

Tárolás: Száraz, hűvös és fagymentes helyen lezárva 12 hónapig tárolható.  
A megkezdett vödröt jól lezárva kell tartani 

 
Kiszerelés: 14 literes vödörben, 1 raklap=16 vödör 

   
 

 

Baumit KlimaColor 

páraáteresztő szilikátfesték 

http://www.baumit.hu/
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Alapfelület: Az alap legyen tiszta, száraz, jó teherbírású, fagy-, por-, sókivirágzás- és laza részektől 
mentes. Nem lehet víztaszító. Az alapfelület vizsgálat a szabványok és irányelvek 
szerint elvégezni.  

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

mentes. Nem lehet víztaszító.  
A szilárd, a normál és az egyenletesen nedvszívó alapfelületek esetén előkezelés 
nélkül. Erősen nedvszívó, porló, porózus alapfelületeken, simítótapaszokon és 
gipszkötőanyagú vakolatokon, egyes gipszkarton lapokat Baumit KlimaPrimer 
alapozóval alapozzunk. 
.  
Alkalmas: 
■ ásványi vakolatokra 
■ betonra 
■ mészhomokkő falazatokra 
■ teherhordó ásványi vakolatokra és festékekre 
■ gipszkarton lapokra 

 
Nem alkalmas 
■ lakkrétegekre 
■ műanyagokra 
■ fémre, fára 

 
Feldolgozás: A Baumit KlimaColor ecsettel, hengerrel és arra alkalmas airless-géppel szórással 

hordható fel. Egyenletesen és megszakítás nélkül dolgozzunk. 
 
Alapozás: 
1 x Baumit KlimaPrimer  
 
Baumit KlimaColor szilikátfestéket a vödörben alaposan keverjük fel. Az első réteg az 
alapfelülettől függően a Baumit KlimaColor 10 %-os tiszta vizes hígításával történhet 
(várakozási idő: min. 12 óra). Fedőrétegként a Baumit KlimaColor-t max. 5% tiszta 
vízzel hígítva egyenletesen hordjuk fel. 
 
Egyenletesen, egy munkamenetben („nedves a nedvesre”) dolgozzunk. 
 
A Baumit KlimaColor arra alkalmas airless-géppel szórható is. Kérjük figyelembe venni, 
hogy a festéket max. 10 %-kal szabad vízzel hígítani. Szóráshoz 0,025“ méretű szórófej 
használatát ajánljuk.  
 
 

 
Általános 

tudnivalók: 
 

 
A felület, az anyag és a levegő hőmérséklete +7 °C felett legyen a bedolgozás és a kötés 
ideje alatt. Csak tiszta – vezetékes – vizet használjunk. A termék speciális tulajdonságai 
miatt más termékkel nem keverhető. 
 

 
Biztonsági 
intézkedések: 

 
 
 

 
 

Lásd az érvényes biztonsági adatlap utasításait. 
 
A szemet és a bőrt valamint a nem befestendő felületeket, különösen az 
üveget, kerámiát, klinkert, natúrkövet, lakkot és fémet óvni kell a ráfröccsenés 
ellen. Szükség esetén bő vízzel azonnal le kell mosni. Nem szabad megvárni, 
hogy rászáradjon és megkeményedjen. 
 
A szerszámokat használat után vízzel azonnal meg kell tisztítani. 

 
 

A szóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai előírásaink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a 
vevőknek és a felhasználóknak adunk segítségül, nem köteleznek bennünket, nem alapoznak meg szerződéses 
jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó mellék-kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt termékeink tervezett 
felhasználási célra való alkalmasságának saját felelősségre történő ellenőrzése alól. 

 
 


