Fisa tehnică 2052

Hidroizolaţie Baumacol Proof
Baumacol Proof
Produs

Hidroizolaţie acrilică, monocomponentă, fără solvenţi, impermeabilă la apă, dar permeabilă la
vapori, pentru etanşare continuă - fără rosturi sau îmbinări-elastică şi durabilă

Compoziţie

Răşină sintetică în dispersie, umplutură

Utilizare

Numai la interior, pentru hidroizolarea continuă contra apei fără presiune, direct sub placajele
ceramice, la camere de băi şi cabine duş.

Date tehnice

consistenţă:
culoare:
consum:
aplicare:
solicitare:
placare:
temperatura de lucru:
timp de zvântare :

Livrare

găleată 7 kg, 1 palet = 85 găleţi = 59 kg

Depozitare

12 luni, loc uscat, pe paleţi din lemn, în ambalaje originale, nedesfăcute.

Calitatea
asigurata

Încercări iniţiale de tip, încercări curente şi periodice de laborator, conform EN 14891 controlul
producţiei, sistem de management al calităţii - ISO 9001 certificat.

Categoria
conform
normelor
chimice

S2:
S 25:
S26:
S 29:

Prelucrare

1. Stratul suport: Suportul trebuie să fie neted, uscat, neîngheţat, rezistent, stabil şi curat - fără
urme de praf, moloz, uleiuri, grăsimi, decofrol, părţi friabile. Se aplică pe beton, tencuială, şapă,
zidărie, beton uşor, tencuială de ipsos, plăci de gips carton, plăci/blocuri din ipsos, şape din
ipsos, plăci din spumă rigidă, metal, polyester, plăci ceramice etc.
Nu se utilizează în zonele cu apă sub presiune - ex. bazine de înot, şi nici la exterior (terase,
balcoane)

pastă moale
galbenă
cca. 1,5 kg/m2 pe mm grosime
obligatoriu 2 straturi
după 8 zile
după cca 24 ore
> + 50 C
cca 2 ore

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
A se evita contactul cu ochii
În cazul contactului cu ochii, se spală imediat cu multă apă şi se consultă un specialist
A nu se arunca la canalizare.
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2. Pregătire strat suport.
Corectare şi nivelare (după caz):
Mortar de nivelare Baumacol Planea
Şapă autonivelantă Baumit Nivello 10/Nivello 30
Amorse (după caz):
Baumit Grund – pentru suporturi absorbante
Baumit Supergrund - pentru suporturi neabsorbante

Recomandările tehnice, verbale şi scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experienţei noastre,
corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual
sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă
produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit.
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3. Amestecarea: Nu este necesară. Materialul este gata preparat.
4. Aplicarea: Se preia direct din găleată, cu trafaletul sau fierul de glet şi se întinde pe
suprafaţa suport amorsată în prealabil, în strat continuu şi uniform. Se aplică minimum 2
straturi, astfel încât grosimea finala sa fie de cca 1 mm. Stratul al doilea se aplică după ce
primul strat s-a uscat, nu se mai lipeşte de deget.
La zonele de îmbinări perete-pardoseală, perete-perete, este obligatorie folosirea benzii de
etanşare - Dichtband.
De asemenea la străpungerile ţevilor şi la sifoanele de scurgere se pot folosi manşete de
etanşare corespunzătoare.
După utilizare, sculele se spală bine cu apă.
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5. Indicaţii: Trebuie respectate prevederile din normele şi normativele în vigoare, precum şi cele
din fişa tehnică, inclusiv în ceea ce priveşte suportul.
Nu se lucrează la temperaturi sub + 50C. Umiditatea ridicată şi temperaturile scăzute întârzie,
iar temperaturile ridicate, accelerează priza şi întărirea. Nu se amestecă cu alte materiale.

Recomandările tehnice, verbale şi scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experienţei noastre,
corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual
sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă
produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit.

