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Готова за полагане, пастообразна, минерална, паропропусклива, естествено бяла, 
варова тънкослойна мазилка. С драскана структура: К 1мм/1,5мм/2мм, за 
вътрешно приложение. 
 
Хидратна вар, минеpални пълнители, органични свързващи вещества, добавки и 
вода. 
 
Регулираща климата в помещенията, силно паропропусклива, не отделя емисии и 
летливи органични съединения (E.L.F.), без консервиращи съставки. Доставя се 
оцветена в избрани цветове* от каталога Баумит Life с номера, завършващи на 
цифри 8 и 9. 
*) всички цветове (на 8 и 9), без цветовете, означени с полукръг в цветовия каталог Баумит Лайф; 

 
За създаването на декоративни мазилкови повърхности във вътрешното 
пространство. За стени и тавани, върху в достатъчна степен носимоспособни 
основи. 
Винаги се изисква грундиране на основата с Баумит УниПраймер! 
 
Зърнометрия:    1,0; 1,5; 2,0 mm 
Обемна плътност:   около 1,7 kg/dm3 
Водопоглъщане (w-стойност):  W2 
pH-стойност:    ок. 12,5 
Число на дифузно съпротивление µ: ок. 5 
Коефициент на топлопpоводност λn: ок. 0,70 W/mK 
Цветове: избрани цветове* от каталога Баумит Life (с 

номера, завършващи на цифри 8 и 9), или 
общо 168 цвята  

 

Стpуктуpа К 1,0 К 1,5 К 2,0 

Разход** кг/м2 1,6 – 1,8 2,7 – 2,9 3,2 – 3,4 

**) Разходът зависи от грапавината на основата 

 
Детайлната класификация, съгл. Закона за химическите вещества, може да се 
получи от Листа за безопасност (съгл. Чл. 31 и Приложение № 1907/2006 на 
Европейския парламент и Съвета на Европа от 18.12.2006) на www.baumit.com 
или да се изиска самият Лист за безопасност от производителя. 
 
На сухо, хладно, без опасност от замръзване място, в затворени оригинални 
опаковки, сpок на съхpанение 12 месеца. 
 
Собствен контpол на качеството в заводска лабоpатоpия. Външен контрол на 
текущия производствен контрол от сертифициран орган. 
 
Пластмасови кофи 25 кг, 1 палет = 16 кофи = 400 кг 
 
 
Основата трябва да бъде чиста, суха, незамръзнала, обезпрашена, да не е 
водоотблъскваща, без изсолявания, да е с необходимата носимоспособност и да 
няма ронещи се частици. Проверка може да се извърши в съответствие с ÖNORM 
В 2230, B 3346 и В 6400. 
 

Баумит КлимаДекор 

Baumit KlimaDekor 
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Подходяща за нанасяне въpху: 

 Варови, варо-циментови и циментови мазилки и шпакловки 
 Мазилки на гипсова основа 
 Бетон 
 Плочи от гипсофазер и гипсокартон 
 С добро сцепление минерални, силикатни, дисперсни бои и мазилки, и 

шпакловки 
 

Не е подходяща за нанасяне въpху: 

 Синтетични материали и смоли 
 Лакови или маслени покрития 
 Темперни бои 
 Дърво 
 
 Кредиращи или ронещи се повърхности се заздравяват предварително, 

например с Баумит КлимаПраймер 
 Гипсокартон (предварителна обработка: при опасност от „избиване” от 

дървесните съставки да се предвиди двукратно нанасяне на Баумит 
КлимаПраймер) 

 Ерозирали слоеве се отстраняват механично 
 Остатъци от кофражни масла върху бетон се отстраняват с пароструен 

апарат или с препарати за отстраняване на кофражни масла 
 Замърсени повърхности се почистват (най-добре с пароструен апарат) 
 Стари бои с лошо сцепление се отстраняват механично 
 Дефектни и напукани минерални повърхности се препокриват с 

шпакловъчни смеси (например Баумит СтарКонтакт бял), които при 
необходимост се армират с Баумит СтарТекс. 

 
Баумит КлимаДекор може да се нанася след изсъхване на грунда (Баумит 
УниПраймер) – минимум 24 часа. 
Баумит КлимаДекор се разбърква добре с електрическа бъркалка на бавни 
обороти. Консистенцията на мазилката може да се регулира с добавянето на 
малки количества вода. Мазилката се нанася с помощта на маламашка от 
неръждаема стомана, изтегля се до едрината на зърното и се структурира с 
пластмасова пердашка, веднага след нанасянето. 
Да не се смесва с други продукти. Работи се равномерно и без прекъсване. 
 
 Температурата на въздуха, основата и материала по време на полагането и 

на съхненето трябва да е минимум +5°С и максимум +30°С. 
 При основа от нови хастарни варо-циментови мазилки с дебелина до 10 мм, 

преди полагане на Баумит КлимаДекор да се спазва време за карбонизация 
от минимум 2–3 седмици. За всеки следващ сантиметър мазилка това време 
трябва да се увеличава с 10 дни. 

 Високата влажност на въздуха и ниските температури могат да удължат 
значително времето, необходимо за съхнене. При използване на мазилки от 
различни партиди, те трябва задължително да се смесят преди полагането им. 

 Тъй като КлимаДекор съдържа естествени/природни трошени пясъци, 
въпреки изключително внимателния им подбор, не са изключени отделни 
песъчинки с по-тъмен цвят. 

 Указания за безопасност: Да се следват тези от Листа с данни за 
безопасност на продукта! 

 Да се пазят очите и кожата, както и пpостpанствата около обpаботваните 
повъpхности, особено стъкло, кеpамика, клинкерни плочи, естествени 
камъни, лак и метал. В случай на попадане на пpъски същите да се отмият с 
много вода, да не се изчаква изсъхването и втърдяването на мазилката. 
Инструменти и машини да се измиват веднага след употреба. 

 Да се спазват указанията от техническите карти на продуктите, при 
необходимост да се изработват мострени площи. 
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Техническите препоръки по отношение на приложението, които ние, в съответствие с настоящото ниво на научните и практически 
познания, писмено или устно даваме в подкрепа на купувачите и работещите с нашите продукти, са необвързващи и не са 

основание нито за договорни юридически отношения, нито за допълнителни задължения, произтичащи от договора за покупка. Те 
не освобождават купувачите от необходимостта сами да проверят приложимостта на продуктите съгласно указанията. 
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