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   Baumit Lasur 

 

 

Продукт 

 

 

Готова до використання лазур на основі силікату для декоративного оздоб-

лення  елементів фасадів та зовнішніх стін. 

 

Компоненти 

 

Вяжучі на основі силікату, мінеральні кольорові пігменти, додатки, вода. 

 

 Властивості 

 

Гідрофобне, паропроникне , водорозчинне, швидкотвердіюче, високоадге-

зійне покриття. Baumit Lasur є нешкідливим для навколишнього середовища 

матеріалом та не має неприємного запаху. 

 

Призначення 

 

Baumit Lasur є фінішним декоративним покриттям для зовнішніх поверхонь. 

 

Технічні         ха-

рактеристики 

 

Густина:                          пр. 1,0 кг/дм³ 

pH:                                  8,5 

Ступінь блиску:              матовий 

Витрати 

(на гладкій підготовленій  

поверхні):                        пр. 0,08 – 0,1 кг/м² за один шар покриття 

Коєфіціент опору  

Паро проникності μ:       пр. 50 

Час висихання:              в залежності від техніки нанесення до 12 год. 

                                        (при низьких температурах і/або високій вологості 

час висихання подовжується!) 

Кольори:                         8 кольорів, див. колірник Baumit 

 

Закон про хімічні 

речовини 

Не підлягає обов’язковому маркуванню.  

S2: Не давати дітям 

S24: Уникати контакту зі шкірою 

S25: Уникати попаданню в очі 

S37: Використовувати захисні рукавиці 

 

Складування В сухому, прохолодному, незамороженному місці в заводському пакуванні - 

12 місяців. 

 

Гарантія якості 

 

Систематичний контроль в лабораторії заводу-виробника. 

Пакування 

 

Відро 5 кг, 1 пал. = 48 відер = 240 кг 

Відро 15 кг, 1 пал. = 16 Відро = 240 кг 

 

Основа Основа повинна бути чистим, сухим, несучим,незамороженим, без пилу, 

очищене від цвілі, бруду та інших забруднень. 

 

 

Продукт можна застосовувати: 

 Штукатурки затерті вапняно-цементні та цементні 

 Бетони та інші мінеральні основи  

 Добре затвердівші штукатурки та фарби мінеральні та силікатні  

 Добре затвердівші дисперсійна штукатурки та фарби   
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 Добре затвердівші силіконові штукатурки та фарби   

  

Часткове застосування (обов’язкове виконання проби!): 

 Вапняні штукатуурки та фарби                                                         (ува-

га на процес карбонізації!) 

 

Не застосовувати: 

Полімерні поверхні та смоли, лаки, олійні фарби та клеї  

 

Загальні        ві-

домості 

Підготовка основи: 

 Слабкі та основи зміцнити, (напр.. Baumit TiefenGrund, технологічна 

перерва 12 год) 

 Забруднені поверхні очистити  

 Поверхні з пліснявою очистити Baumit SanierLösung 

 Механічно очистити слабкі незв’язані покриття  

 Нерівності вирівняти Baumit ProContact при потребі армувати лугос-

тійкою скло сіткою Baumit SterTex  

 

Виконання робіт Підготовка: 

В залежності від обраного варіанту декоративного оздоблення, перед нане-

сення м лазурі, поверхню попередньо, оштукатури-

ти/зашпаклювати/пофарбувати.  

Звертати увагу на рекомендації виробників матеріалів кожного шару! 

 

Фінішне покриття: 

В залежності від бажаного ефекту нанести 1–3 шари лазурі Baumit Artline 

Lasur. 

Нанесення матеріалу залежить від техніки нанесення і бажаного кінцевого 

ефекту: малярним пензлем, пістолетом-розпилювачем, губкою аба ганчір-

кою.  

Для досягнення відповідної консистенції та бажаного відтінку, лазур можна 

розводити чистою водою у максимальній пропорції 1:4. 

 

Загальні       вка-

зівки 

Температура основи, повітря та матеріалу під час виконання робіт та виси-

хання матеріалу повинна складати не менш, як +8°C. 

Не працювати при температурі нижче + 8°С і вище + 30°С, у разі впливу на 
поверхню прямого сонячного світла, дощу, сильного вітру або протягу. Вжи-
вати заходів для усунення впливу вказаних чинників. 
Висока вологість повітря та низькі температури або різко змінюючі погодні 
умови можуть значно збільшити час тверднення штукатурки, а також викли-
кати колірні відмінності (плями). Рівномірність кольору гарантується тільки в 
рамках поставки однієї партії матеріалу. Для уникнення проблеми відтінків 
матеріалу, рекомендується проводити замовлення необхідної кількості 
матеріалу на весь обєкт.в одному замовленні. 
Технічні характеристики вказані при температурі +20 ° С і відносній вологості 
повітря 60%. При інших параметрах наведені характеристики можуть 
змінюватися. 
 

Запобіжні заходи: 
Закривати поверхні, дотичні з оздоблювальними ділянками, особливо скло, 

кераміку, клінкер, природний камінь, лак і метал. Бризки відразу видаляти 

водою, не чекаючи висихання. Інструмент промивати водою відразу після 

використання.  

 
Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer 
Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein 
vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Pro-
dukte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. 
 


