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Baumit Finish
Vopsea Finish

	� Transparent
	� Hidrofug
	� Rezistentă la intemperii

Produs Vopsea transparentă cu acoperire mata pentru impregnarea vopselei Baumit Lasur.

Compoziție Liant organici, aditivi, apă.

Proprietați Vopsea transparenta cu acoperire rezistentă la intemperii, foarte hidrofugă și în același timp, permeabilă la vapori, cu rezistență 
ridicată.

Domeniu de aplicare Baumit Finish se utilizeaza, pe de o parte, la diluarea vopselei Baumit Lasur (pentru a obține consistența dorită a vopselei) și ca strat 
de protecție suplimentar împotriva condițiilor meteorologice nefavorabile pentru Baumit Lasur. Se utilizeaza la interior si exterior. La 
interior Baumit Finish poate fi utilizată peste vopseaua Baumit Lasur pe suprafeţele intens solicitate (baie, bucătărie, etc.).

Date Tehnice Culoare: transparent
Rezistența la difuzia vaporilor: 50 
Densitate: 1 kg/dm³ 
Valoare pH: 8.5 
Luciu EN 1062-1: G3 mat

  Finish 5 L Finish 14 L

Consum 0.08 - 0.1 l/m² 0.08 - 0.1 l/m² 

Acoperire 50 - 62 m²/Găleată 140 - 175 m²/Găleată 

Formă de livrare găleată 5 litri, 1 palet = 48 găleţi = 240 l
găleată 14 litri, 1 palet = 32 găleţi = 448 litri

Depozitare 12 luni pe paleţi din lemn, în ambalajul original, nedesfăcut în condiţii de depozitare la loc uscat şi ferit de îngheţ.

Asigurarea calitații Controlul calitatii prin Laboratorul propriu

Clasificare conform 
normelor chimice

Clasificarea detaliată în conformitate cu Reglementarile pentru substante periculoase poate fi găsită în fișa cu date de securitate (în 
conformitate cu articolul 31 și anexa II la Regulamentul nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18.12.2006), 
disponibila pe site-ul www.baumit.ro.

Suport Baumit Finish trebuie să fie aplicată pe vopseaua Baumit Lasur.

Pregatire suport Suportul trebuie sa fie uscat si se va aplica dupa minim 24 de ore de la aplicare Baumit Lasur. 
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Aplicare Baumit Finish se aplică cu trafaletul cu blana sau cu o perie/pensula cu păr natural pe vopseaua Baumit Lasur.

Baumit Finish este un produs gata de utilizare și trebuie aplicat fără diluare suplimentară cu apă.

Când utilizați produsul ca diluant pentru Baumit Lasur, utilizați o cantitate necesara de Baumit Finish până la atingerea consistentei 
dorite a vopselei Baumit Lasur.

Timp de uscare: max. 12 ore (în funcție de tehnica de aplicare, temperatura).

Recomandări Atunci când aplicați Baumit Finish, se poate produce o ușoară schimbare (întunecarea) a culorii de bază.

Temperatura aerului, a materialului şi a stratului suport trebuie să fie peste + 5°C în timpul prelucrării şi a procesului de priză.
Faţada se va proteja faţă de radiaţia solară directă, ploaie, sau vânt puternic (de ex. cu o plasă adecvată de protecţie a fatadei).

Temperaturile ridicate (de ex. > +30°C) pot modifica de asemenea proprietăţile de prelucrare.

Umiditatea ridicată a aerului şi temperaturile joase (de ex. la sfârşitul toamnei) pot prelungi considerabil timpul de uscare.

Măsuri de precauţie
Se vor proteja zonele învecinate suprafeţelor vopsite, în special cele din sticlă, ceramică, clincher, piatră naturală, lac şi metal.
Dacă este cazul, stropii se vor spăla cu multă apă.
Nu se va aştepta până la uscarea şi întărirea lor.
Uneltele şi aparatele se vor curăţa temeinic cu apă imediat după utilizare. 

Recomandările tehnice, verbale şi scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experientei noastre, corespund stadiului actual 
de cunoaştere în stiintă şi practică. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligatii suplimentare contractului de vânzare-cum-
părare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligatia de a verifica dacă produsul este potrivit cerintelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. Fişa 
Tehnică din prezenta ediţie înlocuieşte ediţiile anterioare.


