Beton- és
Zsaluzatvédelem

www.bau-haus.hu

Formaleválasztó olajok

Bautec S - általános formaleválasztó olaj
Felhasználásra kész, ásványi olajbázisú formaleválasztó olaj helyszíni zsaluzáshoz, általános felhasználásra.
10 °C -tól
higításmentesen bedolgozható
ecsettel, hengerrel, permetezővel
cikkszám

B-S25
B-S208

kb. 70 m2/l
kb. 60 m2/l
kb. 20 m2/l
kb. 10 m2/l

Acél- és fémzsaluzatok:
Rétegelt lemezek:
Érdes fafelületek:
Formazsaluzatok:

megnevezés

kiszerelés

Bautec S zsaluolaj
Bautec S zsaluolaj (hordó)

25 l
208 l

Bautec W - télálló formaleválasztó olaj
Felhasználásra kész, ásványi olajbázisú télálló formaleválasztó
olaj helyszíni zsaluzáshoz, általános felhasználásra.
-12 °C -tól
előmelegített zsaluzatokhoz
ecsettel, hengerrel, permetezővel
cikkszám
B-W25
B-S25
B-W208

kb. 70 m2/l
kb. 60 m2/l
kb. 20 m2/l
kb. 10 m2/l

Acél- és fémzsaluzatok:
Rétegelt lemezek:
Érdes fafelületek:
Formazsaluzatok:

megnevezés

kiszerelés

Bautec
Bautec
W télálló
S zsaluolaj
zsaluolaj
Bautec W télálló zsaluolaj (hordó)

25 l
208 l

Bautec Prémium formaleválasztó olaj
Felhasználásra kész, ásványi olajbázisú finomított formaleválasztó olaj magasabb
minőségű betonfelületek zsaluzásához, -10 °C-tól. Általános felhasználás mellett:

előregyártott elemek, sablonok
zsaluzatok karbantartása, tisztítása
védi a zsaluzatot a korróziótól
magasabb minőségű betonfelület
cikkszám

B-P25
B-S25
B-P208

2

Acél- és fémzsaluzatok:
Rétegelt lemezek:
Érdes fafelületek:
Formazsaluzatok:

kb. 90 m2/l
kb. 75 m2/l
2
kb. 30 m /l
kb. 15 m2/l

megnevezés

kiszerelés

Bautec
Bautec
Prémium
S zsaluolaj
zsaluolaj 25l
Bautec Prémium zsaluolaj 208l

25 l
208 l

Kipárolgásgátló

Bautec FH kipárolgásgátló emulzió
Folyékony építési „fólia” frissbeton és esztrichfelületek utókezelésére.
A Bautec FH olyan felhasználásra kész, vízemulgeált utókezelő szer, amely
erőteljes záróhatást biztosít az idő előtti vízelpárolgás ellen.
védi a frissbetont az intenzív napsugárzástól és légmozgástól
feleslegessé teszi a frissbeton és esztrichfelületek folyamatos
nedves utókezelését
kopolimerbázisú, oldószer és parafinmentes emulzió
elősegíti a betonfelület megfelelő módon történő szilárdulását
csökkenti a beton karbonátosodását

Felhasználás:
higításmentesen bedolgozható igény szerint ecsettel, hengerrel és
permetezővel
egyenletes felvitelhez javasolt a felület 0,5 - 1,0 m távolságról
történő permetezése
a frissbetonra történő felhordás után tömör, fehér színű
védőbevonatot képez
kültéren egy idő után foltosodásmentesen lebomlik (ennek
gyorsasága függ a felhordott rétegvastagságtól)
lehetővé teszi a betonfelületen később színek ill. bevonatok
felvitelét
Kiadósság: kb. 150 - 300 g/m2 - felületi struktúrától függően
A túl nagy rétegvastagság akadályozza a lebomlást!!!
cikkszám

B-FH25
B-FH200
B-FH200

megnevezés

Bautec FH Kipárolgásgátló
Bautec FH Kipárolgásgátló (hordó)
Bautec FH Kipárolgásgátló 1000 l

kiszerelés
25 l
200 l
1000 l

Bautec Cell betonvédő paplan
LDPE anyagú betonvédő zártcellás paplanhab frissbeton szerkezetek fagy,
hő ill. sugárzás elleni védelmére.
védi a betont a fagytól, intenzív napsugárzástól, korai kiszáradástól,
repedésmentes betonfelület nagy hőmérsékletingadozás esetén is
többször felhasználható
víz- és párazáró
cikkszám

B-CELL

megnevezés
betonvédő paplan 10mm (1,00x50m)

kiszerelés
(tekercs)
50 m2
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Beton- és zsaluzatvédelem - Permetezok

Fix Plus közepes nyomású permetező
Tartály: savakkal és lúgokkal
szemben ellenálló polietilén
tartály
Töltési/teljes térfogat:
5,0/7,0 l
Nyomás: 3 bar
Tömeg: 1,7 kg

megnevezés

kiszerelés

Mesto Fix Plus permetező 5l

4 db

cikkszám

FixP5

Fúvóka: speciális lapos sugarú fúvóka, műanyagból
Szórópálca: 48 cm műanyagból, 360°-ban
forgatható
Tömlő: 2 m hosszú
Tömítések: FPM „Viton”® olajálló tömítések és
O-gyűrűk
Extrák: integrált szűrő, vállra akasztható pánt

Ferrum 2 magas nyomású permetező
Tartály: korrózió álló
bevonattal ellátott robusztus,
hosszú élettartamú acélból
Töltési/teljes térfogat:
5,0/8,0 l
Nyomás: 6 bar
Tömeg: 4,1 kg

megnevezés

kiszerelés

Mesto
MestoFerrum
Fix Plus2 permetező
permetező 5l
5l

db

cikkszám

FixP5
Ferrum

Fúvóka: ﬁnom szűrős, lapos szórású sárgaréz fúvóka
Szórópálca: 40 cm sárgarézből, 360°-ban forgatható
Tömlő: 2,5 m hosszú, spiráltömlő, biztonsági zárral
Tömítések: FPM „Viton”® olajálló tömítések és
O-gyűrűk
Extrák: nyomásmérő, töltésszintjelző, ﬂexibilis cső,
vállra akasztható pánt, kényelmes markolat,
professzionális zárószelep

Ferrox Plus magas nyomású permetező
Tartály: korrózió álló
bevonattal ellátott robusztus,
hosszú élettartamú acél
tartály, nagyon stabil, állékony
kivitelben
Töltési/teljes térfogat:
6,0/9,0 l
Nyomás: 6 bar
Tömeg: 4,8 kg
Fúvóka: ﬁnom szűrős, lapos
szórású sárgaréz fúvóka

Szórópálca: 50 cm sárgarézből, 360°-ban forgatható
Tömlő: 2,5 m hosszú, spiráltömlő, biztonsági zárral
Tömítések: FPM „Viton”® olajálló tömítések és
O-gyűrűk
Extrák: nyomásmérő, töltésszintjelző, ﬂexibilis cső,
szivacsos vállpánt, kényelmes markolat,
professzionális zárószelep, szennyeződésvédő
tölcsér, tárolórekesz tömítéskészlettel, védett
tömlőcsatlakozás a tartály alján, sárgaréz pumpa
nyomócső

cikkszám

megnevezés

kiszerelés

FixP5
FerroxP6

Mesto
Fix Plus
Mesto
Ferrox
Pluspermetező
permetező5l6l

db

Tömítés készlet

cikkszám

FixP5
6001
6002

Bau-Haus Kft. H-1015 Budapest, Csalogány u. 6.
TEL.: +36-23/332-119
info@bau-haus.hu

megnevezés

kiszerelés

Mesto Fix
Plus Ferrum/Ferrox
permetező 5l
Tömítés
készlet
Tömítés készlet Fix Plus

db
db

Telephely: H-2045 Törökbálint, Kinizsi u. 16.
www.bau-haus.hu

