
ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНА СУМІШ BAUWER S770
для внутрішнього та зовнішнього застосування
ТУ У В.2.7-26.6-31101383-005:2012

усунення нерiвностей стiн;
усунення трiщин в штукатурах на цементнiй основi ;
пiдготовки стiн для нанесення декоративного покриття;
застосування в якостi укрiплюючого i вирiвнюючого шару.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Термiн придатностi розчинової сумiшi

Щiльнiсть сухого теплоiзоляцiйного розчину

Коефiцiєнт теплопровiдностi у сухому станi

Паропроникнiсть

Межа мiцностi на вiдрив

Межа мiцностi на стискання

Термiн досягнення нормативних значень по мiцностi

Модуль крупностi заповнювача

Водоутримувальна здатнiсть розчинової сумiшi

Марка сумiшi за рухомiстю

Витрата сухої сумiшi

1 год

770 кг/м3

0,14 Вт/(м,0К)

0,16 мг/(м,г,Па)

0,128МПа

3,72 МПа

28дiб

0,71

100%

па

2-2,5 кг/м2•

УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

ПРИГОТУВАННЯ РОЗЧИНОВОЇ СУМІШІ

Температура навколишнього середовища i поверхнi в момент нанесення i напротязi наступних 24год. 
не повинна бути нижчою +5°С. Не наносити шпаклiвку на нагрiту сонцем поверхю. В першу добу пiсля 
нанесення, по можливостi, захищати поверхню вiд прямого попадання води i сонячних променiв.

ПРИЗНАЧЕННЯ

Поверхня повинна бути рiвною i чистою. Слiд пам'ятати, що нанесення цементних розчинових сумiшей 
необхiдно проводити на зволоженi поверхнi,  тому за 2-3год. до нанесення поверхня має бути 
iнтенсивно зволожена. Якщо поверхня сильно поглинає вологу, необхiдно зволожувати декiлька разiв 
або застосувати глибокопроникну rрунтовку.

В чисту ємнiсть об'ємом не менше 15л влити близько 5л води, потiм висипати весь вмiст мiшка без 
залишку. Сумiш перемiшупься високооборотним електромiксером до отримання однорiдної консистенцiї .  
Розчинову сумiш залишити на 3-5хв для дозрiвання. При необхiдностi додати невелику кiлькiсть води i 
знову перемiшати.

СПОСІБ НАНЕСЕННЯ
Шпаклювальна маса наноситься вручну шпателем чи теркою з нержавiючої сталi.  Другий шар 
наноситься пiсля затвердiння першого. Кiлькiсть шарiв необмежена. Шар, що висах, добре шлiфупься 
абразивними матерiалами. 



ВАЖЛИВА IНФОРМАЦIЯ
Сумiш мiстить цемент, який при змiшуваннi з водою утворює лугу. Необхiдно уникати попадання 
розчинової сумiшi в очi або на шкiру. 

ТЕРМІНИ I УМОВИ ЗБЕРIГАННЯ
Cyxi штукатурнi сумiшi Bauwer S770 необхiдно зберiгати в оригiнальнiй закритiй упаковцi.  Мiшки 
захищати вiд вологи i дi]  прямих сонячних променiв. Гарантiйний термiн зберiгання - 18 мiсяцiв вiд 
дати виготовлення, зазначенiй на упаковцi.


