Техническа карта

Баумакол Пруф
Baumacol Proof
Продукт

Течна хидроизолация, готова за употреба – за шпакловане или нанасяне с валяк.

Свойства

Еднокомпонентно, несъдържащо разтворители, водонепропускливо, трайноеластично хидроизолационно покритие за безшевно и безфугово полагане.

Приложение

Само за вътрешно приложение.
За безфугово хидроизолиране срещу безнапорно течаща вода, директно под
керамичното покритие в мокри помещения, душ-кабини и бани. Изпитан по EN
14891.

Технически
данни

(Установени при базови температурно-влажностни показатели +20ºC/60%
относителна влажност на въздуха)
Разход:
Дебелина на покритието:
Минимален брой слоеве:
Време на съхнене на слой:
Полагане на керамично покритие:
Пълно натоварване:
Температура на обработване:
Цвят:

Класификация според
закона за
химикалите

ок. 1,5 kg/m2 на mm дебелина на слоя.
минимум 1 mm
2 – 3 (за 1 mm до 2 mm дебело покритие)
около 2 часа
след около 24 часа
след около 8 дни
> +5°С
жълт

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.

Форма на
доставка

7 kg кофа; 85 кофи / 595 kg на палет
25 kg кофа; 24 кофи / 600 kg на палет

Съхранение

На сухо и защитено от замръзване място върху дървени скари, в неотворени
оригинални опаковки – около 12 месеца.

Указания за
употреба

Препоръчителни инструменти:
валяк с агнешка кожа или дунапрен, заглаждаща маламашка
Предварителна подготовка:
Изравняване на неравни, циментосвързани основи:

стени с:

Баумит MPI 25 или Баумит Пума – хастарна мазилка

подове с:

Баумит Нивело Куатро или Баумит Нивело 20

Основа

Да бъде чиста, суха, незамръзнала, обезпрашена, да не е водоотблъскваща, без
изсолявания по повърхността, да е с необходимата носимоспособност и без
ронещи се или нефиксирани части.

Указания за
подготовка на
основата

Всички основи се грундират предварително с Баумит Грунд.
Грундът се нанася по цялата повърхност с чиста бояджийска четка или с машина
за пръскане и се оставя да съхне около 15 – 30 мин.
Остатъчната влажност в основата не трябва да надвишава 2,5 %.
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Преработка

Полагане:
Материалът се нанася директно от опаковката посредством подходящ валяк в
равномерен слой по цялата основа. За постигане на дебелина на слоя от около 1
mm е необходимо минимум двукратно нанасяне с валяк! За постигане на поголяма сигурност на покритието се препоръчва нанасянето му на три ръце!
Между полагането на отделните слоеве покритието трябва да е достатъчно
изсъхнало.
В областта на преходите между стена-стена и стена-под се полага уплътнителна
лента Баумакол Страп.
В областта на сифони се полага маншет за сифони (който може да е част от
окомплектовката им или да се закупи отделно), а при водоотводни тръби –
уплътнителен маншет.

Мерки за
безопасност

Специфична информация относно състав, опасности, почистване, съответни
мерки и изхвърляне може да се вземе от ЛИСТА С ДАННИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ.

Общи
положения

Да се спазват нормите, указанията и техническите карти, отнасящи се до
основата и покритието!
Да не се работи при температури под +5°С, при директно слънчево греене,
дъжд, силен вятър или течение. Да се предпазва материалът, докато набере
якост! Ниските температури и висока влажност могат да забавят свързването, а
високите температури и малка влажност – да го ускорят.
Инструментите да се измиват с вода след употреба.

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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