Baumit
Штукатурні системи

Зірки серед
штукатурок

Ідеї з майбутнім.

Baumit

Штукатурні
суміші

Цементно-вапняні штукатурки – це окрема група штукатурних сумішей, призначених для вирівнювання стін всередині та
зовні будинку під подальше декоративне оздоблення. Цементно-вапняні штукатурки мають багато переваг перед гіпсовими
штукатурками та відзначаються широким спектром застосування. Вони міцні, підходять для внутрішніх і зовнішніх робіт,
використовуються для машинного і ручного нанесення та екологічно безпечні. Вапно дозволяє штукатурному розчину
тривалий час залишатися пластичним, підвищує його адгезію до основи і полегшує нанесення. Завдяки бактерицидним
властивостям вапна штукатурки захищають стіни від грибка і цвілі, тому ідеально підходять для приміщень з підвищеною
вологістю.

Там, де гіпс не має шансу…
Завдяки присутності вапна цементно-вапняні штукатурки не бояться вологи. У
порівнянні з готовими сумішами на основі гіпсу, для яких надмірна волога повітря або
безпосередній контакт з водою просто згубні, цементно-вапняна штукатурка у вогких
приміщеннях не змінює своїх експлуатаційних властивостей.

Висока міцність
Після того, як цементно-вапняна штукатурка остаточно ствердне, вона утворює міцну
і надійну поверхню, стійку до появи тріщин і сколів. Її можна свердлити, штробити,
забивати в неї цвяхи. На цьому тлі уповільнене тверднення і поступовий набір
міцності розчину – не привід для критики, а лише дисциплінуючий чинник, що вимагає
грамотного планування робіт з урахуванням особливостей матеріалу.

Екологічність
До складу цементно-вапняних штукатурок входять тільки натуральні інгредієнти, тому їх
використання сприяє створенню в приміщеннях здорової атмосфери. Вапно – чудовий
природний захист від появи на стінах грибка і цвілі. Поверхня, оштукатурена цементновапняним розчином, паропроникна, також це гарантує утримання всередині будівлі
оптимального рівня вологості протягом усього періоду експлуатації.
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Стіни, що дихають
У приміщеннях, де стіни оштукатурені цементно-вапняними штукатурками Baumit, здоров’ю мешканців будинку не
загрожують холод і вогкість. Оштукатурені поверхні залишаються паропроникними, що сприяє природній регуляції вологості
та попереджає утворення конденсату і появу цвілі.

Здавалось би все просто: цемент та пісок, але…
Ще донедавна, аби отримати якісний цементно-вапняний розчин, майстер мав
досконало знати рецепт, мати у наявності та необхідній кількості інгредієнти,
ретельно їх вимішувати... Сучасні матеріали позбавляють виконавців зайвого
клопоту. Готові штукатурні суміші виготовляються виключно в заводських умовах.
Це забезпечує суворе дотримання технології, точне дозування складників і
домішок, за рахунок чого штукатурний розчин отримує принципово нові, раніше
недосяжні властивості, – підвищену адгезію, вражаючу пластичність, міцність та
здатність рівномірно висихати без утворення тріщин.

Контроль якості процесу виробництва
Всі сировинні матеріали для виробництва штукатурних сумішей проходять
вхідний контроль на відповідність вимогам українських та європейських норм.
Цемент для готової суміші перевіряють на відповідність марці і відсутність
домішок. Пісок для готової суміші добре просушується та просіюється для
однорідності фракції та більш зручного нанесення.

Надійне пакування
Готові суміші поставляються в надійному та зручному пакуванні –
25-40 кг мішках на дерев’яних піддонах. Таке пакування надійно
зберігає продукцію від псування та замокання, а також дозволяє
оптимізувати процес транспортування та зберігання.

Механізоване нанесення: швидкість та легкість
Сучасний підхід до оздоблення стін – це механізоване нанесення
штукатурки з використанням спеціальних штукатурних станцій.
Механізація дозволяє в кілька разів скоротити час виконання
робіт, а також забезпечує суттєву економію коштів за рахунок
автоматизації праці та зменшення витрат матеріалів.

Досвід з Європи
Механізований спосіб оштукатурювання давно застосовується в
Європі. Бауміт гарантує відповідність матеріалів як українським
так і європейським нормам.
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Бетон

Цегла

Газобетон

Керамблок

Силикатна
цегла

Стара
штукатурка

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Бауміт Шпрітц
Витрати: 5 кг/м2
Мішок: 25 кг

Бауміт
БетонПраймер
Витрати: 0,4 кг/м2
Відро: 20 кг

Бауміт Грунд
Витрати: 0,15 кг/м2
Каністра: 5, 10 кг



















Всередині

Зовні

Зовні
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Всередині





ВСЕРЕДЕНІ ПРИМІЩЕНЬ
Бауміт МПІ Слім
Витрати: 7,2 кг/м2
Мішок: 25 кг

Бауміт МПІ 25/
МПІ 25 Вайт
Витрати: 14 кг/м2
Мішок: 25 кг

Бауміт
МПІ 25 Ляйхт

Витрати: 13 кг/м2
Мішок: 25 кг





































ЗОВНІ ПРИМІЩЕНЬ
Бауміт МПА 35
Витрати: 14 кг/м2
Мішок: 25 кг

Бауміт МПА 35Л/
МВР Уні
Витрати: 13 кг/м2
Мішок: 25 кг
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ДЛЯ ВНУТРІШНІХ РОБІТ
Baumit MPI Slim

Тонкошарова штукатурна суміш Бауміт МПІ Слім

Модифікована тонкошарова цементно-вапняна штукатурна суміш на основі білого цементу для
механізованого та ручного нанесення всередині приміщень. Особливо рекомендується для основ з пінота газобетону та поризованих керамічних блоків типу PoroTherm. Мінімальна товщина шару 6 мм.
Упаковка: мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1350 кг
Витрати:
Вихід:

приблизно 12 кг/м²/на 10 мм шару
приблизно 2,1 м²/мішок /на 10 мм шару
приблизно 83 м² /тонна/на 10 мм шару

Baumit MPI 25 L

Полегшена штукатурна суміш Бауміт МПI 25 Л

Універсальна модифікована цементно-вапняна штукатурна суміш з добавками перліту для
механізованого і ручного нанесення всередині приміщень. Особливо рекомендується для основ з піно- та
газобетону та поризованих керамічних блоків типу PoroTherm.
Упаковка: мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1350 кг
Витрати:
Вихід:

приблизно 13 кг/м² /на 10 мм шару
приблизно 1,9 м² /мішок/на 10 мм шару
приблизно 77 м² /тонна/на 10 мм шару

Baumit MPI 25 White

Штукатурна суміш Бауміт МПІ 25 Вайт

Модифікована цементно-вапняна штукатурна суміш для механізованого та ручного нанесення всередині
приміщень.
Упаковка: мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1350 кг
Витрати:
Вихід:

приблизно 14 кг/м²/на 10 мм шару
приблизно 1,8 м²/мішок /на 10 мм шару
приблизно 71 м² /тонна/на 10 мм шару

Baumit MPI 25

Штукатурна суміш Бауміт МПІ 25

Модифікована цементно-вапняна штукатурна суміш для механізованого нанесення всередині
приміщень.
Упаковка: мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1350 кг
Витрати:
Вихід:

приблизно 14 кг/м²/на 10 мм шару
приблизно 1,8 м²/мішок /на 10 мм шару
приблизно 71 м² /тонна/на 10 мм шару

ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ
Baumit MPA 35 L

Полегшена штукатурна суміш Бауміт МПА 35 Л

Універсальна модифікована цементно-вапняна штукатурна суміш з добавками перліту для
механізованого і ручного нанесення зовні та всередині приміщень. Особливо рекомендується для основ
з піно- та газобетону та поризованих керамічних блоків типу PoroTherm.
Упаковка: мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1350 кг
Витрати:
Вихід:

приблизно 13 кг/м² /на 10 мм шару
приблизно 1,9 м² /мішок/на 10 мм шару
приблизно 77 м² /тонна/на 10 мм шару

Baumit MPА 35

Штукатурна суміш Бауміт МПА 35

Модифікована цементно-вапняна штукатурна суміш для механізованого нанесення зовні та всередині
приміщень.
Упаковка: мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1350 кг
Витрати:
Вихід:

приблизно 14 кг/м² /на 10 мм шару
приблизно 1,8 м²/мішок /на 10 мм шару
приблизно 72 м² / 1 тонна / 10 мм шару			
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ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ
Baumit MVR Uni

Полегшена штукатурна суміш Бауміт МВР Уні
Біла універсальна модифікована цементно-вапняна штукатурна суміш з добавками перліту для механізованого
і ручного нанесення зовні та всередині приміщень. Особливо рекомендується для основ з піно- та газобетону
та поризованих керамічних блоків типу PoroTherm.
Упаковка: мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1350 кг
Витрати:
Вихід:

приблизно 13 кг/м² /на 10 мм шару
приблизно 1,9 м² /мішок/на 10 мм шару
приблизно 77 м² /тонна/на 10 мм шару

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Baumit Spritz

Цементний обризг Бауміт Шпрітц
Цементний обризг для ручного та механізованого нанесення. Застосовується в якості підготовчого шару
для мінеральних основ, для поліпшення зчеплення і вирівнювання поглинаючої здатності основи, перед
нанесенням цементно-вапняних штукатурок.
Упаковка: мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1350 кг
Витрати:
Вихід:

приблизно 5 кг/м2
приблизно 5 м2/мішок

Baumit BetonPrimer

Бауміт БетонПраймер
Ґрунтувальна суміш для гладких бетонних поверхонь перед нанесенням цементних та цементно-вапняних
штукатурок (напр. MPI 25, MPI 25 White, MPI Slim)
Упаковка: відро 20кг, 1 піддон = 24 відра = 480 кг
Витрати: приблизно 0,4 кг/м2
Вихід:
приблизно 50м/відро

Baumit Grund

Глибокопроникна грунтувальна суміш Бауміт ґрунд (концентрат)
Концентрована, високоякісна, без розчинників, глибокопроникна водополімерна ґрунтувальна суміш.
Закріплює, підвищує адгезійні властивості, вирівнює поглинаючу здатність основи. Призначена для
підготовки мінеральних поглинаючих основ під подальше нанесення стяжок, ремонтних, гідроізоляційних,
самовирівнювальних і клейових сумішей. Розводиться водою 1:1.
Упаковка: каністра 5 кг, 1 піддон = 84 каністри = 420 кг			
Упаковка: каністра 10кг, 1 піддон = 54 каністри = 540кг
Витрати: приблизно 0,15 кг/м²

Baumit SanierLösung

Антимікробна суміш Бауміт СанірЛьозунг
Антимікробна ґрунтувальна суміш для видалення грибків та плісняви з
поверхонь стін та штукатурок. Також може використовуватись в якості
захисного шару по декоративних покриттях.
Упаковка: каністра 10 кг
Витрати: приблизно 0,1 кг/м² при двошаровому покритті
Вихід:
приблизно 100 - 200 м²/каністра			
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КОМПЛЕКТУЮЧІ ДЛЯ ШТУКАТУРНИХ СИСТЕМ
Baumit SpeedFix

Клейова суміш Бауміт СпіідФікс
Мінеральна швидкотвердіюча, гідравлічна клейова суміш для фіксації
штукатурних маяків, кутових та інших допоміжних профілів. Використовується
при штукатуренні поверхонь цементно-вапняними сумішами.
Для внутрішніх і зовнішніх робіт.
Упаковка: мішок 30 кг,1 піддон = 48 мішки = 1440 кг
Витрати: приблизно 1,5 кг/пог.м в залежності від товщини штукатурного шару

Склосітка для штукатурних систем
Лугостійка сітка зі скловолокна для армування штукатурних шарів.
Розмір чарунок 8х8 мм
Вага 150 г/м2
Витрати: приблизно 1,1 пог.м/м2
Рулон 50 м2 (довжина 50 м, ширина 1 м)
Вихід:
приблизно 45 м2/один рулон

Штукатурний профіль
Профіль кутовий для внутрішніх та зовнішніх робіт.
Одна одиниця 2,5 пог.м, 1 упаковка 25 шт = 62,5 пог.м

Профіль для дверних та віконних укосів
Самоклеючий профіль для герметизації примикань до дверних та віконних
відкосів.
Одна одиниця 2,3 пог.м, 1 упаковка 60 шт = 138 пог.м

Штукатурний маяк
Одна одиниця 2,5 пог.м.
Одна одиниця 3,0 пог.м.

Цокольний профіль
Цокольний штукатурний профіль з капельником для всіх видів фасадних
штукатурок.

Профіль для штукатурного шару 14 мм
Одна одиниця 2,5 пог.м.				
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Baumit
Fino

Ідеально білі та
гладкі поверхні

Ідеальне рішення для підготовки поверхонь
під декоративне оздоблення
Висока адгезія до мінеральних основ
Пластичні, зручні при нанесенні та шліфуванні
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ПАСТОПОДІБНА ШПАКЛЮВАЛЬНА СУМІШ

Baumit FinoFinish S
Біла пастоподібна шпаклювальна суміш Бауміт ФіноФініш С
Готова до застосування пастоподібна шпаклівка Baumit FinoFinish S призначена для фінішного шпаклювання
поверхонь стін і стель житлових та цивільних будівель при підготовці основ під високоякісне фарбування або
обклеювання шпалерами.
Шпаклівка Baumit FinoFinish S придатна для ручного та механізованого нанесення на усі види мінеральних основ:
гіпсових, гіпсокартонних листів (ГКЛ), цементно-піщаних, цементно-вапняних, бетонних.
Шпаклівка Baumit FinoFinish S не призначена для використання на пластику, металі, відшаровуваних лакофарбових
покриттях.
Упаковка:
Упаковка:

відро 20кг, 1 піддон = 30 відер = 600 кг
відро 9кг, 1 піддон = 64 відер = 576 кг

Витрати:

~1,8 кг/м²/1 мм на шар

ГІПСОВА ШПАКЛЮВАЛЬНА СУМІШ
Baumit FinoBello
Гіпсова шпаклювальна суміш Бауміт ФіноБелло
Біла гіпсова шпаклювальна тонкошарова суміш (фінішна) для внутрішніх робіт. Наноситься на підготовлені цементні,
цементно-вапняні та гіпсові штукатурки, бетон для отримання однорідної гладкої поверхні.
Для ручного нанесення.
Упаковка:

мішок 20кг, 1 піддон = 60 мішків = 1200 кг

Витрати:
Вихід:

~ 1 кг/м2/1 мм шару
~ 10 м2/мішок/2 мм шару

ҐРУНТУВАЛЬНА СУМІШ
Baumit InteriorPrimer
Універсальна інтер’єрна ґрунтовка Бауміт ІнтеріорПраймер
Готова до використання прозора ґрунтувальна суміш. Швидко висихає, дуже добре проникає в основу, знижує поглинаючу здатність основи і зв’язує пил на її поверхні, підвищує адгезію наступних шарів до основи, а
також полегшує їх нанесення. Застосовується під клеї, штукатурки, шпаклівки, фарби і т.п.
Упаковка:
Упаковка:

каністра 5 л, 1 піддон = 84 каністри = 420 л			
каністра 10л, 1 піддон = 54 каністри = 540 л

Витрати:

~0,1-0,3 л/м² на шар
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ШТУКАТУРНІ СИСТЕМИ
Штукатурні
суміші

ЗОВНІ ПРИМІЩЕНЬ
n Основи з газобетону та керамічних блоків
n Для приватного та висотного будівництва
n Для одношарових стінових конструкцій

2

3

1

4

1. Мурування з газобетонних блоків
2. Полегшена штукатурна суміш Baumit MVR Uni
3. Ґрунтувальна суміш Baumit UniPrimer
4. Силіконова штукатурка Baumit SilikonTop

n Основи з керамічної цегли, бетону, тощо
n Будівлі з підвищеним ризиком виникнення механічних пошкоджень
n Для механізованого та ручного нанесення

3
1

2

4

1. Цегляна кладка
2. Цементний обризк
3. Штукатурна суміш Baumit MPА 35
4. Ґрунтувальна суміш Baumit UniPrimer
5. Моделююча штукатурка Baumit CreativTop
10
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Штукатурні
суміші

ВСЕРЕДИНІ ПРИМІЩЕНЬ
n Вологі приміщення
n Приміщення з підвищеним ризиком виникнення механічних пошкоджень
n Місця загального призначення (коридори, сходові клітки, паркінги, тощо)

2

3
5

1

4

1. Бетонна основа
2. Ґрунтувальна суміш Baumit BetonPrimer
3. Штукатурна суміш Baumit MPI 25 White
4. Ґрунтувальна суміш Baumit UniPrimer
5. Моделююча штукатурка Baumit CreativTop
n Основи з газобетону та керамічних блоків
n Тонкошарова технологія
n Для приватного та висотного будівництва

2
1

3
4
5

1. Мурування з газобетонних блоків
2. Тонкошарова штукатурна суміш Baumit MPI 25 L
3. Ґрунтувальна суміш Baumit InteriorPrimer
4. Пастоподібна шпаклювальна суміш Baumit FinoFinish S
5. Силікатна фарба Baumit SilikatColor
11
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ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ
Штукатурні
суміші

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Основа повинна бути сухою, не промерзлою, міцною, недеформованою, здатною
нести навантаження, очищеною від пилу, бруду, масел, жирів, мастил, незв’язних
частинок, залишків старої фарби.
Неміцні ділянки поверхні повинні бути вилучені. Відколи, раковини, тріщини повинні
бути заповнені з використанням ремонтних сумішей Baumit. Після очищення, основу
зволожують. Основи, пошкоджені мікроорганізмами, необхідно очистити механічним
способом і обробити сумішшю Baumit SanierLosung. Підготовку мінеральних
деревоволокнистих, деревостружкових плит та блоків проводити відповідно до
рекомендацій виробників.
Роботи по підготовці основи необхідно завершити не менш, ніж за 24 години до початку
основних штукатурних робіт.

НАНЕСЕННЯ ЦЕМЕНТНОГО ОБРИЗГУ
Перед нанесенням обризгу основу з бетону, керамічної цегли, газобетону, пінобетону
або ракушняку необхідно знепилити за допомогою води.
Всередині приміщень цементний обризг необхідно наносити
лише на бетонні та цегляні основи, зовні – на всі види основ.
При застосуванні штукатурних сумішей Baumit MVR
Uni та MPA 35 L для основи з газобетону, пінобетону
та ракушняку цементний обризг та ґрунтовки не
застосовувати.
На
деревоволокнисті
плити
наноситься
цементний обризг Baumit Spritz армований
оцинкованою сіткою з дроту Ø 1мм і розміром
чарунки 20х20-25х25см. Час витримки - 21 доба.
Для нанесення цементного обризгу Baumit Spritz можна використовувати будь-яку
штукатурну машину (наприклад, Калета чи іншу аналогічну машину).
При запуску штукатурної машини важливо, щоб шланг для розчину був зволожений
зсередини рідким цементно-вапняним розчином (MPA 35 або MPI 25). У разі
повторного запуску машини, операцію необхідно повторити.
При нанесенні вручну з приготуванням розчину в
гравітаційному змішувачі або змішувачі безперервної дії,
змішувати з водою (7 л води на 1 мішок) і накидати кельмою
або ковшем. Не змішувати з іншими матеріалами.
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Штукатурні
суміші

НАНЕСЕННЯ ШТУКАТУРКИ
Після часткового тверднення цементного обризгу, нанести штукатурку Baumit MVR Uni.
Для цього можна використовувати будь-яку штукатурну машину (наприклад, Калета чи
іншу аналогічну машину).
Перед початком штукатурних робіт, для їх спрощення, рекомендується попередньо на
кутах встановити захисні штукатурні профілі, а на стінах з кроком 1.2 - 1.7 м встановити
штукатурні маяки з нержавіючого матеріалу та закріпити швидкотверднучою сумішшю
Baumit SpeedFix (гіпс не використовувати).
Отвори під електричні та інші комунікації слід попередньо закрити. При оштукатурюванні стиків різнорідних поверхонь (залізобетонні плити, перекриття і кладка з
газобетонних блоків) проводити армування з лугостійкої склосітки для штукатурних
систем 8х8 мм, з напуском на кожну поверхню не менше 10-15 см.
При товщинах більше 25 мм необхідно нанесення в два етапи, “мокрий по мокрому”.
Після первинного нанесення і вирівнювання правилом по маяках, і подальшого
витримування близько 1,5-2 годин, маяки демонтуються. Незаповнені розчином
ділянки на стіні необхідно дозаповнити за допомогою кельми.
Після 1,5-2 годин технологічної перерви поверхня торцюється, тобто вирівнюємо
поверхню правилом, надаючи їй загальну площину. Після даного процесу поверхню
злегка зволожити і затерти штукатурною теркою.

ПОВЕРХНІ ПІД ОБЛИЦЮВАННЯ ПЛИТКОЮ НЕ ЗАТИРАЮТЬСЯ.
Перед нанесенням подальшого оздоблювального шару, потрібно витримати
технологічну перерву з розрахунку: 10 днів на кожний 1 см шару штукатурки.
Оштукатурену поверхню зволожувати протягом 48 годин після завершення робіт.
Мінімальна товщина штукатурки
					
					

- на зовнішніх поверхнях:
20 мм;
- на внутрішніх поверхнях стіни: 10 мм; 		
стелі: 8 мм;

Максимальна товщина нанесення

25 мм за один прийом нанесення.

Витрати:				
				

близько 14 кг / м2 при товщині 			
штукатурки 10 мм

ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ
Не працювати при температурі нижче +5º С і вище +30º С, під впливом прямих сонячних променів, при промерзлій основі
або при загрозі заморозків і дощу.
У разі виконання внутрішніх робіт або використання нагрівальних пристроїв, особливо газових, забезпечити хорошу
вентиляцію (можливий процес карбонатизаціі).
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Штукатурні
суміші

1. Підключити електроживлення (380 В)

ПОРЯДОК ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ЗАПУСКУ
ШТУКАТУРНОЇ СТАНЦІЇ

2. Підключити воду

4. Поставити перемикач 1 в положення 1 або 2 в залежності від фази
(Фаза обрана правильно, якщо індикатор Reverse загорівся і погас)
5. Поставити перемикач «помпа» в ручний режим Hand і утримувати

3. Включити

Вірно і невірно

6. Натиснути кнопку клапана подачі води
Ingektion для заповнення системи

7. Стравити повітря з системи за
допомогою шланга

8. Підключити шланг подачі
повітря

9. Поставити перемикач «помпа» в
автоматичний режим Auto

10. Включити компресор

11. Натиснути кнопку «СТАРТ»

12. Відкрити вентиль подачі повітря на
14. Закрити вентиль подачі повітря на
пістолеті
пістолеті
13. Прогнати по шлангу подачі суміші воду 15. Засипати в бункер суху суміш

16. Перемикач «барабан»
поставити в положення 1
17. Відкрити вентиль подачі
повітря на пістолеті

18. Перший вижим стравити до появи з пістолета суміші потрібної консистенції
19. Можна починати нанесення суміші на поверхню
20. Витрата води регулюється вентилем над скляною колбою (за годинниковою стрілкою витрата води
зменшується, проти годинникової стрілки - збільшується)
21. Відключити подачу суміші можна вентилем подачі повітря на пістолеті
22. При відключенні подачі повітря на пістолеті всі електродвигуни автоматично відключаються
23. Для продовження роботи вентиль на пістолеті відкривається - двигуни автоматично вмикаються
24. При відсутності в системі води машина вимикається
25. В бункері під час роботи постійно повинна знаходитися суха суміш
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ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБІТ
Штукатурні
суміші

1. Перемикач «барабан» поставити в положення 0

2. Відкрити вентиль подачі повітря
на пістолеті

3. Прогнати по шлангу подачі суміші воду
4. Вимкнути машину від електромережі

5. Відкинути верхній електродвигун

6. Вийняти спіраль і очистити
7. Вставити вал очисника
скребками вниз

8. Ємність змішувача очистити
шпателем

9. Повернути на місце електродвигун
10. Натиснути кнопку «старт»
11. Відкрити вентиль подачі повітря на пістолеті, дати попрацювати 20-30 сек.
12. Вийняти вал очисника, поставити на місце спіраль

Для очистки шланга:

При сильному забрудненні використовувати губчасту кульку, змочену у воді, для цього:
1. Машину зупинити

2. Від’єднати шланг подачі
суміші від насоса

3. Встановити перехідник і
помістити в нього кульку для
очищення шланга

4. З’єднати шланг подачі суміші з
перехідником і відкрити кран
5. Від’єднати пістолет від шланга

7. Напором води видавити кульку з протилежного кінця шланга в відро
8. Операцію по очищенню шланга за допомогою кульки повторити 3 рази

6. Перемикач «помпа» поставити в
ручний режим

НЕ ЗАЛИШАТИ СУМІШ У ШЛАНЗІ ТА ЗМІШУВАЧІ
БІЛЬШ НІЖ НА 15 ХВИЛИН
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Fino

Ідеально білі та
гладкі поверхні

■
■
■

шпаклювальні
суміші

Високий ступінь
білизни і гладкості
Висока адгезія до
мінеральних основ
Пластична, зручна при
нанесенні та шліфуванні

ТОВ “Бауміт Україна”

03083, м. Київ, вул. Пирогівський шлях, буд. 34 тел./
факс: +38 044 568 52 54
e-mail: office@baumit.ua

Ідеї з майбутнім.

