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Περιγραφή  
  
Το KAPALUX  είναι ένα υδατοδιαλυτό, ενός συστατικού, 
ακρυλικό υλικό βαφής για εσωτερικές και εξωτερικές 
επιφάνειες. Δηµιουργεί µια προστατευτική,ελαστική  
µεµβράνη µε µεγάλη αντοχή στις καιρικές συνθήκες. 
 
• Άριστη συνάφεια µε τα υποστρώµατα εφαρµογής 
• Αντιµυκητιακό 
• Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία 
• Μεγάλο χρόνο ζωής 
• Δεν περιέχει διαλύτες 
• Άριστη στεγανοποίηση και τέλεια  κάλυψη των 

υποστρωµάτων 
• Yψηλή διαπνοή 
• Μεγάλη ανθεκτικότητα σε ακραίες θερµοκρασιακές 

µεταβολές (-250C έως +105 0C) 
• Υψηλό µέτρο ελαστικότητας. Ανακλαστικό φράγµα 

της ηλιακής ακτινοβολίας.  
 
Παραδείγµατα εφαρµογών  
 
Το  KAPALUX  χρησιµοποιείται συνήθως σε οριζόντιες 
και κάθετες,παλιες και νέες,εσωτερικές και εξωτερικές 
επιφάνειες από: 
 

 Επιχρίσµατα  
 Τσιµεντοκονιάµατα 
 Σκυροδέµατα 
 Γυψοσανίδες 
 Τσιµεντοσανίδες 
 Μοριοσανίδες 
 Πλινθοδοµή  
 Ασφαλτικές µεµβράνες κ.α 

 
Είναι ιδανικό για βαφή κατοικιών δίπλα στην 
θάλασσα,για επιφάνειες που βρέχονται συνεχώς (π.χ 
πλυντήρια αυτοκινήτων),για χώρους υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος κ.α 
 
Προετοιµασία υποστρώµατος  
 
Εξασφαλίστε επιφάνειες σταθερές που να έχουν 
ξηρανθεί πλήρως και να µην παρουσιάζουν τάσεις 
συρρίκνωσης. Αποµακρύνετε σαθρά, αποκολληµένα 
τµήµατα, ρύπους, λάδια, σκόνες κλπ. Κλείστε και 
επισκευάστε τυχόν µεγάλα κενά και ρωγµές  µε 
BETOFIX B70, BETOFIX Α40,STUCOCEM ή 
PLASTERFIX της BAUER.  
 
Προετοιµασία µίγµατος 
 

Το KAPALUX  είναι έτοιµο προς χρήση. Απαιτείται µόνο 
καλή ανάδευσή του µέσα στο δοχείο για µικρό χρονικό 
διάστηµα έως ότου το µίγµα καταστεί οµοιογενές. 
 
Οδηγίες χρήσεως 
 
Το υλικό  εφαρµόζεται µε ρολό, πινέλο ή βούρτσα σε 
δύο και πλέον χέρια σταυρωτά. Αραιώστε το πρώτο χέρι 
5% µε νερό για µια στρώση σαν αστάρι.Οπου κρίνεται 
απαραίτητο χρησιµοποιείστε ενισχυτικό πρόσφυσης Pro 
101 της  BAUER (π.χ σε επιφάνεις από 
µοριοσανίδες,γυψοσανίδες κ.α).Το δεύτερο χέρι 
εφαρµόζεται σταυρωτά πάνω στο πρώτο όταν αυτό 
τραβήξει πλήρως.Φροντίστε ώστε το υλικό να διεισδύσει 
και να καλύψει όλα τα κενά. Σε περιπτώσεις µεγάλων 
ρωγµών, ακµών και όπου απαιτούνται βελτιωµένες 
ιδιότητες του υλικού, εγκιβωτίστε µεταξύ των στρώσεων 
πλέγµα ενίσχυσης (Από ίνες υάλου) Bau-mes. Δεν 
ενδείκνυται η εφαρµογή να γίνεται ηµέρες µε έντονη  
ηλιακή ακτινοβολία (θερµοκρασία µεγαλύτερη από 35oC) 
ή βροχόπτωση και ηµέρες στις οποίες αναµένεται να 
πέσει η θερµοκρασία κάτω του µηδενός. Αµέσως µετά 
την χρήση, καθαρίστε τα εργαλεία εφαρµογής µε νερό 
 
 
 
 
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Μορφή: Λευκό υγρό 
 
Πυκνότητα:1,38 kg/L 
 
 Θερµοκρασία εφαρµογής:  
+5° C έως  +35° C 
 
Εφελκυστική επιµήκυνση  (ASTM D 2370): 400% 
 
Πρόσφυση  (ASTM D 4541):                                                                                                                                                                    
≥ 2,2 Mpa 
 
Χρόνος στεγνώµατος στην αφή:  ~ 50 λεπτα στους 20° 
C 
 
Χρόνος πλήρους στεγνώµατος:  ~ 3 ώρες στους 20°C 
 
Τριχοειδήςαπορρόφηση νερού:  0,02 kg/m2h0,5 
 
Iξώδες (Poise): 15-17 
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Κατανάλωση 

10-12 m2/lit 

Επισηµανσεις 

Το έτοιµο προς χρήση προϊόν KAPALUX έχει µέγιστη 
περιεκτικότητα σε πτητικές οργανικές ενώσεις < 40 gr/l η 
οποία συµφωνεί µε την οδηγία 2004/42/ΕΚ (Παράρτηµα 
ΙΙ πίνακας Α) για την υποκατηγορία προιόντος γ τύπος 
Υ. 

Αποθήκευση 

Σε σκιερούς,  κατά προτίµηση στεγασµένους χώρους 
προστατευµένους από παγετό, υψηλή θερµοκρασία και 
έκθεση στον ήλιο για τουλάχιστον 12 µήνες. 

Συσκευασίες 

Πλαστικά δοχεία 10 lit 

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. 

 
 




