
KARTA TECHNICZNA PRODUKTU – BAUTER OUTSIDE

Zakres stosowania:
Powłoka-tynk BAUTER OUTSIDE to gotowy produkt przeznaczony do aplikacji na niemal wszystkich podłożach na zewnątrz budynków. BAUTER 
OUTSIDE poprawia bilans energetyczny budynku i dekoruje elewację. 
Jest produktem do zastosowań zewnętrznych takich jak:

– fasady budynków mieszkalnych: domów wolno stojących i bloków;
– fasady budynków użyteczności publicznej;
– elewacje budynków podlegających ochronie zabytków architektonicznych, w przypadku których stosowanie innych rozwiązań termoizolacyjnych

(styropian, wełna mineralna) nie mieści się w kryteriach utrzymywania historycznych walorów urbanistyki (kamienice, budynki sakralne,
zabytkowe budynki i inne);

– wszelkie elewacje zewnętrzne.

Parametry użytkowe: 
- ekologiczna powłoka przyjazna dla otoczenia i środowiska,
- łatwa w stosowaniu,
- dobrze kryjąca,
- dobra przyczepność (adhezja) do mikroporowatego podłoża mineralnego,
- tworzy powłoki o dobrej zmiennej dyfuzji,
- pokrycia wykazują wysoką odporność na działanie agresywnych czynników zewnętrznych, w tym również wody,
- wysoka odporność pokrycia na promieniowanie UV i zmienne warunki atmosferyczne,
- dobra elastyczność tworzących się powłok zwiększa odporność na mikropęknięcia i zarysowania.

Właściwości: 

Zawartość suchej masy 
Lepkość wg kubka Forda 4; czas wypływu 50cm3 
Gęstość w 20°C 
Odporność powłoki na szorowanie na mokro wg PN-EN13300 
Ilość warstw 
Czas schnięcia 1 warstwy 
Zużycie powłoki przy dwukrotnym nanoszeniu

Parametry techniczne:

ok. 50%wag 
50-100s
0,75-0,80 g/cm3

klasa 2
2
3-4 godziny
2m2/l

Przygotowanie podłoża: 
Powierzchnie przeznaczone do aplikacji powinny być czyste, suche, bez spękań oraz wolne od glonów i dlatego należy je wcześniej 
dokładnie umyć agregatem ciśnieniowym. Po wysuszeniu przed aplikacją powłoki BAUTER OUTSIDE uzupełnić ubytki tynkowe i 
dokładnie zagruntować dedykowanym preparatem gruntującym BAUTER.

Aplikacja: 
Prace związane z aplikacją prowadzić przy temperaturze podłoża i otoczenia od +10°C do + 25°C. Powłokę BAUTER OUTSIDE 
przed nanoszeniem dokładnie wymieszać. Zaleca się dwukrotną aplikację, tak aby grubość uzyskanej powłoki wynosiła 0,5mm. 
Druga warstwę nakładać po około 2-3 godzinach od nałożenia pierwszej warstwy. Powłoka-tynk BAUTER OUTSIDE dostosowana 
jest do aplikacji agregatem hybrydowym umożliwiającym uzyskanie w miarę gładkiej warstwy powłoki na powierzchni. 
Po zakończeniu prac narzędzia umyć zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia. 
Zużycie powłoki przy dwukrotnej aplikacji wynosi 2m2/l.  

Informacje dodatkowe: 
Produkt wrażliwy na niskie temperatury i przechowywać go w temperaturze od +5°C do +25°C w miejscach nienasłonecznionych. 
Okres trwałości powłoki to 24 miesiące od daty produkcji. Przy uwzględnieniu w/w warunków przechowywania i szczelności opako-
wań jednostkowych. 

Opakowanie: 
Powłoka-tynk BAUTER OUTSIDE produkowana jest w opakowaniach plastikowych o pojemności 10l, 1000l. 
Zawartość LZO wg Dyrektywy 2004/42 FE130g/l od 2010. Produkt zawiera max. 30g/l. 




