Техническа карта

Баумакол Протект
Baumacol Protect
Продукт

Еднокомпонентно уплътнително фолио – за шпакловане или мазане, приложимо
и за лепене.

Свойства

Еднокомпонентно, хидравлично свързващо, несъдържащо разтворители,
водоплътно, но паропропускливо, еластично изолационно покритие за безшевна
и безфугова изолация.

Приложение

За вътрешно и външно приложение.
За безфугово хидроизолиране, директно под керамичното покритие, за стени и
под, в мокри помещения, балкони, тераси.

Технически
данни за
продукта

(Установени при базови температурно-влажностни показатели +20ºC/60%
относителна влажност на въздуха)
Разход:
Време за нанасяне:
Необходимо количество вода при нанасяне с четка, валяк):
Необходимо количество вода при шпакловане:
Време на съхнене (на слой)
Полагане на керамично покритие:
Минимален брой слоеве:
Обща дебелина на покритието:
Начална якост на сцепление:
Дълготрайност (якост на сцепление след потапяне във вода,
термично третиране, цикли на замразяване-размразяване,
след контакт с варна вода, след контакт с хлорна вода):
Водонепропускливост:
Премостване на пукнатини (при нормални условия и при
ниски температури):
Температура на обработване:
Цвят:

ок. 1,5 kg/m2/1mm
ок. 60 минути
6,75 l/18 kg
5,85 l/18 kg
мин. 2 часа
след 24 часа
2
≥ 2,0 mm
≥ 0,5 N/mm2
≥ 0,5 N/mm2
без проникване
> 0,75 mm
> +5ºС
циментово сив

Форма на
доставка

18 kg торба;

Съхранение:

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

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.

48 торби / палет = 864 kg

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.

Указания за
употреба

Препоръчителни инструменти:
Бавнооборотна електрическа бъркалка, гребеновидна шпакла (6 mm), валяк с
агнешка кожа, бояджийска четка.
Предварителнa подготовка:
Изравняване на неравни, циментосвързани основи с нивелираща смес за външно
приложение. Изравняването винаги трябва да бъде под хидроизолацията.
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Преработка

Разбъркване на сместа:
Прахообразната компонента се смесва изцяло с водата посредством
електрическа, бавнооборотна бъркалка до получаването на хомогенна, без
наличие на грудки смес (време за бъркане около 3 минути).
Полагане:
Правилно разбърканата смес се нанася посредством гребеновидна шпакла (6
mm) в равномерен слой по цялата основа.
В зоните на преход между стена-стена и стена-под се полага уплътнителна лента
Баумакол Страп.
След съответното време на съхнене се полага втора ръка.
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.

Общи
указания

Специфична информация относно състав, вредности, почистване, необходими
мерки и изхвърляне може да се вземе от ЛИСТА С ДАННИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ.
Да се спазват нормите, указанията и техническите карти, отнасящи се до
основата и покритието!
Да не се обработва при температури под +5°С.
Да не се обработва под пряко слънцегреене.
Инструментите да се почистят с вода преди да са засъхнали.

Техническите препоръки по отношение на приложението, които ние, в съответствие с настоящото ниво на научните и прак тически
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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