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Baumit Baumacol Gully
Piesă racord sifon

Produs Element componet al sistemului de hidroizolare cu membrană.

Compoziție Membrana de elastomer

Proprietați Impermeabil si elastic in vederea asigurării unei etanseitații ale pardoselilor inaintea aplicării placajelor ceramice.

Domeniu de aplicare Pentru acoperirea impermeabilă a zonelor de imbinare a sifonului de pardoseala in sistem cu produsele de etanșare cu membrana. 
Pentru hidroizolarea pardoselilor inaintea aplicării placajelor ceramice.

Date Tehnice Culoare: gri
Temperatura de aplicare: 5 - 35 °C 

  Baumacol Gully cutie 10 bucati

Dimensiuni 350x350 mm

Formă de livrare cutie 10 bucati

Depozitare La loc uscat ferit de umezeala

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 Suportul trebuie sa fie uscat, neinghețat, fara parți neaderente, stabil si să corespundă normelor tehnice in vigoare.

Pregatire suport Pentru fixarea pe stratul suport se va utiliza adezivul de clasa C2 iar in cazul zonelor de imbinare/suprapunere cu membrană se va 
utiliza hidroizolațiile Baumit Baumacol Proof sau Baumit Baumacol Protect.

Aplicare Se va face in conformitate cu procedura tehnică de execuție pentru sistemul de hidroizolare cu membrană.

Recomandări Temperatura aerului, a materialului și a suportului trebuie să depășească +5°C si maxim 35°C în timpul aplicarii.

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-cum-
părare. 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.


