CREATIVO
BAUFLOOR
MIKROCEMENTY

Cienkowarstwowa, polimerowo-cementowa,
dekoracyjna masa szpachlowa PCC 2mm
OPIS SYSTEMU
CREATIVO jest cienkowarstwowym systemem do tworzenia ekskluzywnych,
posadzek i powłok dekoracyjnych. Zawiera polimery, twarde kruszywa, wysokosprawne cementy oraz
odpowiednie domieszki i pigmenty.

ZASTOSOWANIE
• Do wykonywania kreatywnych, estetycznych, cienkowarstwowych posadzek ozdobnych na nowych oraz

remontowanych podłożach betonowych, jastrychowych, płytkach ceramicznych, OSB, podniesionych;
• Do stosowania w strefach mokrych np. łazienkach, kuchniach, pomieszczeniach basenowych, SPA;
• Do stosowania na ogrzewaniu podłogowym
• Do stosowania w mieszkaniach, apartamentach, pomieszczeniach reprezentacyjnych, restauracjach,
sklepach, klubach, biurach, lokalach gastronomicznych, obiektach użyteczności publicznej itp.

WŁAŚCIWOŚCI
• Wysoka przyczepność do podłoża
• Całkowita grubość systemu 2-3 mm
• Możliwość aplikacji na niemalże każde podłoże
(słabe, remontowane i nietypowe – również schody)
• Szeroka paleta kolorów – dzięki zastosowaniu
płynnych pigmentów
• Bardzo duża odporność na warunki użytkowe
(ścieranie wywołane intensywnym ruchem pieszym)

• Wysoka elastyczność w przypadku zastosowania
na podłożach sprężystych i podłogach
podniesionych – bez konieczności przenoszenia
dylatacji z podłoża/
• Możliwość dowolnego kreowania struktury
powierzchni
• Powłoka łatwa w utrzymaniu czystości
• Odporna na UV, nie żółknie
• Odporna na ścieranie na
• Antypoślizgowa
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SCHEMAT SYSTEMU
patrz opis w tabeli
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Warstwa/Czynność
Nałożenie warstwy gruntującej głęboko
penetrującej (na słabe podłoże)
Nałożenie warstwy gruntującej (STANDARD)
Zasyp żywicy kruszywem 02-08mm
Szlifowanie powierzchni i odkurzenie
z luźnego kruszywa
Ręczna aplikacja polimerowo-cementowej
warstwy konstrukcyjnej
Szlifowanie powierzchni papierami
ściernymi
i odkurzenie z luźnego kruszywa
Ręczna aplikacja polimerowo-cementowej
warstwy wykończeniowej
Szlifowanie powierzchni papierami
ściernymi
i odkurzenie z pyłu
Ręczna aplikacja polimerowo-cementowej
warstwy wykończeniowej opcjonalnie
Szlifowanie powierzchni papierami
ściernymi
i odkurzenie z pyłu
Gruntowanie powierzchni pod lakier
BAUPUR 600®
Lakierowanie i impregnowanie powierzchni
rekomendacja dla 2x lakierowania
Mycie powierzchni pokrytej lakierem
BAUPUR 600® najwcześniej po 12 h

Materiał

Zużycie materiału

BAUPOX® 100 GP

ok.0,3 kg/m2

BAUPOX® 100 ST
kruszywo CREATIVO

0,3 – 0,5 kg/m2
3kg/m2

papier ścierny 40/60

-

CREATIVO BASE

ok.1 kg/m2

papier ścierny 60/80

-

CREATIVO FINISH

0,5 – 0,7 kg/m2

papier ścierny 60/80/120

-

CREATIVO SUPER FINISH

0,3 – 0,5 kg/m2

papier ścierny 60/80/120

-

BAUPUR 600® PRIMER

0,05– l /m2

BAUPUR 600®

0,07– l /m2

BAUPUR 600® CLEAN

25-50 ml / 10 l wody

WARUNKI WYKONANIA
Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie wykonywania prac i przez następne 5 dni powinna wynosić +10°C +25°C. Wykonaną powierzchnię należy chronić przed zbyt szybką utratą wilgoci w wyniku oddziaływania np.
wysokich temperatur, przeciągu, promieniowania słonecznego, klimatyzacji itp. W celu zapewnienia wysokiej
jakości posadzki i jednorodności koloru, barwienie składnika B, powinno odbywać się w jednym cyklu.
Wszystkie prace należy prowadzić odpowiednimi narzędziami, w otoczeniu zabezpieczonym przed kurzem,
pyłem, kulkami styropianu itp. zanieczyszczeniami.
Czas urabialności produktu w optymalnych warunkach wynosi – 20/30 minut
Przydatność produktu 6 miesięcy od daty produkcji
Stosunek mieszania BASE: A:B = 1kg:0,333kg
Stosunek mieszania FINISH: A:B = 1kg:0,40kg
Stosunek mieszania SUPER FINISH: A:B = 1kg:0,48kg
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Aplikacja materiałów wchodzących w skład systemu powinna być przeprowadzana w warunkach:
•
Wilgotność podłoża – max. 4%
•
Wilgotność powietrza – max. 75%
•
Temperatura podłoża – min. +10˚C
UWAGA: Należy zwrócić szczególną uwagę, aby temperatura podłoża była wyższa o nie mniej niż 3˚C od
temperatury punktu rosy. Minimum 3 dni przed nakładaniem posadzki CREATIVO należy wyłączyć ogrzewanie
podłogowe. W pomieszczeniu należy zapewnić odpowiednie oświetlenie.

DOPUSZCZENIE DO UŻYTKOWANIA
W warunkach 20oC i przy wilgotności względnej powietrza 60-70 %:

•
•
•

ruch pieszy – po 24 godzinach
pełne obciążenie - po 28 dniach
całkowita odporność lakieru – po 7 dniach
UWAGA: powłoka nie jest odporna na obciążenia kół metalowych i środki o odczynie kwasowym.

BARWIENIE PRODUTKU CREATIVO
Płynne pigmenty z systemu Creativo dostępne są w 6 kolorach i mogą być ze sobą mieszane bez ograniczeń
w dowolnych proporcjach.
Receptury dotyczące kolorów opracowanych przez Bautech zawarte są w tabeli barwienia i należy dokładnie ich
przestrzegać. Do dokładnego dozowania pigmentów potrzebna jest waga o dokładności ważenia 0,1g Wzornik kolorów
i podane receptury są orientacyjne to znaczy: w zależności od typu i chłonności podłoża oraz grubości nakładanej warstwy
uzyskany końcowy kolor może się różnić od tego z wzornika. Rekomendujemy wykonanie próby kolorystycznej
bezpośrednio na budowie.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI
Sprzęt i narzędzia po wykonywaniu warstwy gruntującej (żywice BAUPOX® GP i BAUPOX® 100 ST) należy
czyścić bezpośrednio po użyciu acetonem. Narzędzia używane do wykonywania warstw CREATIVO należy
czyścić bezpośrednio po użyciu wodą. Związany materiał usuwać mechanicznie.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
Komponenty BAUPOX® posiadają karty charakterystyki MSDS z wytycznymi w zakresie bezpieczeństwa
pracy, przechowywania i utylizacji. Produkt CREATIVO zawiera cement – wymieszany z wodą daje odczyn
alkaliczny. Należy podjąć działania zapobiegające pyleniu lub ochlapaniu zaprawą. Nie wdychać, chronić
oczy i skórę. W przypadku zanieczyszczenia: oczy natychmiast przemyć dużą ilością wody, skórę umyć wodą
z mydłem. W razie potrzeby zasięgnąć porady lekarza. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
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OPAKOWANIA
System posadzkowy CREATIVO BAUFLOOR® pakowany jest w zestawach:
Zestaw
Warstwa konstrukcyjna CREATIVO BASE: wiadro 15 kg + kanister 5 kg
Warstwa wykończeniowa CREATIVO FINISH: wiadro 5 kg + kanister 2 kg
Warstwa wykończeniowa CREATIVO SUPER FINISH: wiadro 4,05 kg + kanister 1,95 kg
Płynny pigment: butelka 350 g
Grunt pod lakier BAUPUR 600 PRIMER: kanister 5l
Lakier BAUPUR 600: kanister 5l

INFORMACJE DODATKOWE
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Wszystkie informacje odnoszą się do wyrobów przechowywanych i stosowanych zgodnie z zaleceniami,
podane są w dobrej wierze i uwzględniają aktualny stan wiedzy oraz posiadane doświadczenie firmy
BAUTECH®. Użytkownik zobowiązany jest do stosowania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i
zaleceniami BAUTECH®.
Wszystkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów
mogą nie być identyczne ze względu na warunki, umiejscowienie, sposób aplikacji i inne okoliczności, na które
firma BAUTECH® nie ma wpływu. Odmienne zalecania naszych pracowników wymagają formy pisemnej, aby
były ważne.
Wraz z ukazaniem się niniejszej instrukcji, wszystkie poprzednie tracą ważność.
Powierzchnia wykonanej posadzki może wykazywać różnice w odcieniu i wyglądzie w zależności od
warunków
i sposobu wykonywania prac, warunków wysychania itp. Nie jest to wada wyrobu i nie wpływa na parametry
techniczne oraz właściwości użytkowe posadzki. Zróżnicowanie kolorystyczne posadzki może być również
wynikiem niejednorodnego podłoża betonowego. Wzorniki kolorystyczne BAUTECH należy traktować
poglądowo. Efekt końcowy może różnic się od przedstawionych próbek BAUTECH w zależności od techniki
wykonania, barwienia, szlifowania i impregnacji.

Ul. Staszica 25, 05-500 Piaseczno, tel.: (+48) 22 716 77 91; e-mail: bau@bautech.pl; www.bautech.pl
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