Baumit Baumacol Strap
Bandă de etanșare





Elasticitate ridicată
Protecţie zone fisurate
Comportare bună în timp

Produs

Bandă de etanşare elastică, armată cu plasă pe margini, cu ambele feţe rugoase pentru asigurarea unei lipiri optime utilizată în
sistem cu hidroizolaţiile Baumit Proof şi Baumit Protect.

Compoziție

Banda cauciucata cu plasa din poliester pe margine

Proprietați

Bandă de etanșare elastică, impermeabilă la apă şi rezistentă chimic la acizi, baze şi săruri diluate.

Domeniu de aplicare

Parte componentă a sistemului de hidroizolare la pereţi şi pardoseli sub placaje ceramice. Pentru etanşarea zonelor rosturilor de
îmbinare între perete-perete sau perete-pardoseală.

Date Tehnice

Culoare:
Greutate:
Grosime:

albastru
600 m/mp
0,7 mm

Baumacol Strap_10 ml

Baumacol Strap_50 ml

Lațime

120 mm

120 mm

Consum

suprapunere ce putin 1cm

suprapunere cel putin 1 cm

Formă de livrare

rola 10 ml
rola 50 ml

Depozitare

La loc rece si uscat

Asigurarea calitații

Controlul calitatii prin Laboratorul propriu

Clasificare conform
normelor chimice

Clasificarea detaliată în conformitate cu Reglementarile pentru substante periculoase poate fi găsită în fișa cu date de securitate (în
conformitate cu articolul 31 și anexa II la Regulamentul nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18.12.2006),
disponibila pe site-ul www.baumit.ro.

Suport

Stratul suport trebuie să fie uscat, neîngheţat, fără urme de praf, cu capacitate portantă, stabil şi curat, fără pete de ulei,grăsimi,
uleiuri de cofraj şi să corespundă normelor în vigoare.

Pregatire suport

Supotul trebuie să fie uscat, neînghetat, fără zone friabile, stabil, fără praf, murdărie, uleiuri, grăsimi, uleiuri de cofraj și să îndeplinescă standardele actuale.

Aplicare

Banda de etanşare Baumacol Strap se fixează - întinde şi presează într-un strat de hidroizolaţie, in proaspat, aplicat la dimensiunile
benzii de etanșare cu ajutorul unui fier de glet.
Se fixează în zonele de colţuri şi la îmbinări intre pereţi sau între pereţi şi pardoseală.
După etanșarea tuturor colțurilor si imbinarilor se aplică hidroizolaţia Baumacol Protect sau Baumacol Proof pe întreaga suprafaţă.

Recomandări

Informaţiile specifice pentru produs, legate de compoziţie, utilizare, curăţare, măsurile conforme şi modalitatea de evacuare a deşeurilor se vor lua din fişa de siguranţă corespunzătoare.
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Recomandările tehnice, verbale şi scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experientei noastre, corespund stadiului actual
de cunoaştere în stiintă şi practică. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligatii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligatia de a verifica dacă produsul este potrivit cerintelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. Fişa
Tehnică din prezenta ediţie înlocuieşte ediţiile anterioare.
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