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Τεχνικό  Φυλλάδιο 
 

 

BAUFINA  
Ακρυλικός στόκος σπατουλαρίσματος. 
 
Περιγραφή  
 
Υπέρλεπτος ακρυλικός στόκος σπατουλαρίσματος 
μεγάλων επιφανειών,  έτοιμος προς  χρήση,  για 
δημιουργία μίας απόλυτα λείας επιφάνειας σε τοίχους 
και ταβάνια. Για εσωτερική χρήση σε επιφάνειες από 
σοβά, γυψοσανίδα ή σκυρόδεμα. Προσφέρει μια πολύ 
λεία, ομοιόμορφη και συνεκτική επιφάνεια  έτοιμη να 
βαφεί με πλαστικά χρώματα ή ριπολίνες. Εξαιρετικό για 
τα γεμίσματα, δουλεύεται εύκολα  και απλώνεται 
μαλακά. Στεγνώνει γρήγορα και τρίβεται πολύ εύκολα 
με το χέρι και με τριβείο, χωρίς πολύ  σκόνη 
ελαχιστοποιώντας τα προβλήματα στην αναπνοή και τα 
μάτια του τεχνίτη.  Ο στόκος BAUFINA  χρησιμοποιείται 
για το σπατουλάρισμα μετά το στοκάρισμα αρμών, 
καθώς και για καθολική επικάλυψη επιφανειών από 
σοβά ,σκυρόδεμα κ.α  
 
Υποστρώματα: 
 

• Σκυρόδεμα 
• Σοβάς 
• Γυψοσανίδα 
• Ινοσανίδα 
• Πορομπετόν κ.α 

 
Τεχνικά χαρακτηριστικά: 
 

• Μορφή:  Στόκος βάσεως ειδικών ρητινών. 
• Χρώμα:  λευκό 
• Ειδικό βάρος:  1,85 kg/ lit 
• Κατανάλωση: 0,3-1,8 kg/m2 ανάλογα με την 

επιπεδότητα της επιφάνειας και το επιθυμητό 
αποτέλεσμα. Περίπου  1 kg / m² ανά στρώση 
πάχους 0,5 mm. 

• Θερμοκρασία εφαρμογής:+10 έως +350C 
• Επιπεδότητα κλίμακας Q2 έως Q4 ποιότητα 

επιφανειών 
                                                                                                                                                                                                                                        
Προετοιμασία επιφάνειας 
 
Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές στεγνές και 
ελεύθερες από σαθρά υλικά, σκόνες, λάδια και άλατα. 
Η επεξεργασία  του υποστρώματος με στεγνό τρίψιμο, 
χρήση φλόγας για καθάρισμα ή απο-συγκόλληση 
βαμμένων επιφανειών  θα δημιουργήσει σκόνη και/  ή 
αναθυμιάσεις.  
 
 
 
 
 
 

Υγρό τρίψιμο θα πρέπει να χρησιμοποιείται όπου είναι 
δυνατόν. Εάν η έκθεση δεν μπορεί αποφευχθεί με την 
παροχή τοπικού εξαερισμού , θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί κατάλληλος εξοπλισμός για την 
προστασία της αναπνοής. 
 
Οδηγίες χρήσεως 
 
Εφαρμογή με σπάτουλα. Έτοιμο προς χρήση. Μικρή 
αραίωση (λιγότερο από 1 ποτήρι νερό στα  18 kg ) 
μπορεί να πραγματοποιηθεί όταν το προϊόν 
εφαρμόζεται σε χαμηλότερες θερμοκρασίες καθώς και 
κατά την εφαρμογή δεύτερης στρώσης  όπου 
χρειάζεται. 
• Εφαρμογή με airless. Αραιώνεται 4 – 6% κ.β. με 
καθαρό νερό ανάλογα με τον τύπο του πιστολιού, την 
πίεση που μπορεί να επιτευχθεί και με διάμετρο του 
ακροφυσίου ανάλογα με τον κατασκευαστή. 
• Το BAUFINA παρέχει επαρκή  χρόνο στον 
επαγγελματία για να το δουλέψει να μπορεί να “πατηθεί, 
σιδερωθεί” μετά από 7 -15 λεπτά ανάλογα με τις 
συνθήκες περιβάλλοντος δημιουργώντας μια εξαιρετικά  
λεία επιφάνεια. 
• Μετά την εφαρμογή και το τρίψιμο του συνιστάται 
αστάρωμα  και στη συνεχεία μπορείτε να εφαρμόσετε 
πλαστικά χρώματα ή βερνικοχρώματα. 
• Εφαρμογή και στέγνωμα  σε θερμοκρασία  από 10 C 
έως 35 C 
 
Mετά τη χρήση απομακρύνετε τα υπολείμματα του 
υλικού́ από τα εργαλεία με νερό́, όσο αυτό́ είναι ακόμη 
νωπό́ ή με άλλες μεθόδους πχ τρίψιμο ή ξύσιμο όταν 
αυτό́ έχει ξηραθεί́.  
 
Αποθήκευση 
 
Σε σκιερούς, κατά προτίμηση στεγασμένους χώρους για 
τουλάχιστον 12 μήνες. 
 
Συσκευασίες  
 
Δοχεία 18 kg  
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Σημειώσεις 
 
Τα τεχνικά δεδομένα , οι ιδιότητες, οι υποδείξεις  και οι 
πληροφορίες για τα προϊόντα της BAUER παρέχονται με καλή 
πίστη και βασίζονται στην έρευνα και την εμπειρία της 
εταιρείας και όταν αυτά αποθηκεύονται και εφαρμόζονται υπό 
κανονικές συνθήκες. Δεδομένου ότι στις εκάστοτε περιπτώσεις 
εφαρμογής δεν μπορεί να ελεγχθεί από την εταιρεία ο τρόπος 
χρήσης των υλικών και οι συνθήκες του έργου και του 
περιβάλλοντος, την αποκλειστική ευθύνη για το αποτέλεσμα 
έχει ο χρήστης του προϊόντος. Καμία ευθύνη υπό οποιαδήποτε 
έννομη σχέση δεν μπορεί να θεμελιωθεί κατά της εταιρείας, 
στη βάση των εδώ αναγραφόμενων πληροφοριών. Ο χρήστης 
των προϊόντων πρέπει πάντοτε να ανατρέχει στην πιο 
πρόσφατη έκδοση των τεχνικών φυλλαδίων τους. 
 
Άλλες πληροφορίες 
BAUER BUILDING TECHNOLOGIES 
ΒΙ.ΠΕ. Μεγάρων, Αττικής  
Tel: 210 5744222  
Fax: 210 5740777  
Email:  info@netbauer.com  
http//  www.netbauer.com 
 
Frankfurt, Reg. No 312310 QM 
Qualitätsmanagementsystem 
Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 


