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Karta techniczna produktu

Bautech CREATIVO COLOR GEL™
Impregnat zabezpieczająco-koloryzujący na ściany
ZASTOSOWANIE
 Do wykonywania warstwy zabezpieczająco-koloryzującej nawierzchni dekoracyjnych Bautech CREATIVO
WALL™ nadając im oryginalny wygląd naturalnej patynacji.

WŁAŚCIWOŚCI







Wydajny
Zabezpiecza powierzchnię przed grzybami i pleśnią
Odporny na warunki atmosferyczne
Łatwy w użyciu
Kolor: węgiel drzewny
Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
 Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, oczyszczone z brudu, kurzu itp. oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej.
 W przypadku wystąpienia glonów lub grzybów podłoże należy oczyścić mechanicznie, a następie zmyć
wodą.

WARUNKI WYKONANIA
 Temperatura podłoża i otoczenia powinna wynosić
od +15°C do +25°C.
 Czas schnięcia w temperaturze +20°C wynosi 2-3
godz.
 Powierzchnię chronić przed oddziaływaniem wysokich temperatur, przeciągu, promieniowania słonecznego itp.
 Nie należy aplikować przy silnym wietrze, bezpośrednim nasłonecznieniu, opadach deszczu oraz
w sytuacji, gdy wilgotność względna powietrza przekracza 80%.

DANE TECHNICZNE
Zużycie:

Ok. 0,1 l/m2

SPOSÓB WYKONANIA
Przed użyciem produkt należy wymieszać. Bautech
CREATIVO COLOR GEL™ należy nanosić na
przygotowane podłoże w postaci cienkiej warstwy.
Aplikacje można wykonywać wałkiem, pędzlem lub
gąbką. Ilość nanoszonego impregnatu decyduje o
intensywności koloru, jaki chcemy uzyskać. Celem
osiągniecia pożądanego efektu, przed nałożeniem
impregnatu zalecamy wykonanie próby kolorystycznej
na niewielkiej powierzchni. Kolejną warstwę można
nakładać po całkowitym wyschnięciu poprzedniej (po
minimum 2-3 godzinach). Czas wysychania impregnatu,
zależnie od parametrów podłoża, temperatury
i wilgotności względnej powietrza, wynosi ok. 2-3
godziny.
UWAGA: Powierzchnie, zarówno w trakcie prac jak i w
okresie wysychania należy chronić przed bezpośrednim
nasłonecznieniem, działaniem wiatru i opadów
atmosferycznych. Zaleca się stosowanie osłon na
rusztowaniach. W celu uniknięcia różnic w odcieniach
barw przy zastosowaniu impregnatu koloryzującozabezpieczającego, należy na jedną powierzchnię
nakładać materiał o tej samej dacie produkcji i numerze
partii, która jest podana na opakowaniu.

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT
Produkt należy przewozić i przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach. Chronić
przed wilgocią, przemrożeniem i przegrzaniem. Okres
przydatności produktu wynosi 12 miesięcy od daty
produkcji.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI
Sprzęt i narzędzia należy czyścić wodą bezpośrednio
po użyciu.
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ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
Prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz normami i przepisami BHP.
Wyrób jest substancją nietoksyczną i w normalnych
warunkach użytkowania nie stwarza zagrożenia.
Pracownicy powinni używać ubrań, butów, okularów
i rękawic ochronnych. W przypadku zanieczyszczenia:
oczy natychmiast przemyć wodą i zasięgnąć porady
lekarza, skórę umyć mydłem i wodą. W razie
wystąpienia uczulenia udać się do lekarza.
Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie
Charakterystyki produktu.

INFORMACJE DODATKOWE
Producent gwarantuje jakość produktu, lecz nie ma
wpływu na sposób jego zastosowania i wbudowania.
Wszystkie informacje odnoszą się do wyrobów przechowywanych i stosowanych zgodnie z zaleceniami, podane są w dobrej wierze i uwzględniają aktualny stan
wiedzy oraz posiadane doświadczenie firmy Bautech®.
Użytkownik zobowiązany jest do stosowania produktu
zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami
Bautech. Wszystkie podane dane techniczne bazują na
próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki
pomiarów mogą nie być identyczne ze względu na warunki, umiejscowienie, sposób aplikacji i inne okoliczności, na które firma Bautech nie ma wpływu.
Odmienne zalecania naszych pracowników wymagają
formy pisemnej, aby były ważne. Wraz z ukazaniem się
niniejszej instrukcji, wszystkie poprzednie tracą ważność.
Wykonane powierzchnie mogą wykazywać różnice w
odcieniu i wyglądzie w zależności od warunków
i sposobu wykonywania prac, warunków wysychania
itp. Nie jest to wada wyrobu.
Wzorniki kolorystyczne Bautech należy traktować poglądowo. Efekt końcowy może różnic się od przedstawionych próbek Bautech w zależności od techniki wykonania.
W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby
lub skontaktować się z Działem Technicznym Bautech.

BAUTECH Sp. z o.o.
ul. Staszica 25, 05-500 Piaseczno
20
EN 15824: 2017
Deklaracja Właściwości Użytkowych 02-02-20
NKITW: BAUTECH CREATIVO WALL
(BAUTECH CONTACTO, BAUTECH CREATIVO
WALL, BAUTECH CREATIVO COLOR GEL,
BAUTECH BAUPUR 600LV)
Zastosowanie: Tynk wewnętrzny produkowany
fabrycznie do stosowania na ścianach, ścianach
szczelinowych, słupach i ścianach działowych.
Przyczepność

≥3 MPa

Reakcja na ogień

Klasa E

OPAKOWANIA
1 l, 2 l
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