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Baumit Baumacol Proof

	� Ελαστικότητα
	� Έτοιμη προς χρήση ελαστική υγρή μεμβράνη
	� Χωρίς διαλύτες

Προϊόν Έτοιμη προς χρήση ελαστική υγρή μεμβράνη ακρυλικής βάσης, ενός συστατικού, κίτρινου χρώματος, χωρίς διαλύτες, για συνεχείς στρώ-
σεις στεγάνωσης, ελαστική και ανθεκτική, για εσωτερικής χρήση σε μπάνια, ντουζιέρες, κ.α..

Σύνθεση Συνθετικές ρητίνες, πρόσθετα.

Ιδιότητες Ανθεκτική συνεχής στεγανωτική επίστρωση.

Εφαρμογή Χρήση σε εσωτερικούς χώρους, πριν την τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων σε μπάνια και ντουζιέρες.

Τεχνικά 
χαρακτηριστικά

Χρώματα: κίτρινο
Πρότυπο: EN 14891:2012
Κατάταξη: DM
Θερμοκρασία εφαρμογής: > 5 °C 
Εφαρμογή επικαλύψεων: περίπου 24 ώρες (επικόλληση κεραμικών πλακιδίων) 
Χρόνος ξήρανσης: περίπου 2 ώρες 
Βατότητα: περίπου 8 ημέρες 

  Baumacol Proof 7 kg

Πάχος περίπου 1 - 2 mm (εφαρμογή σε δύο στρώσεις)

Κατανάλωση περίπου 1,5 kg/m²/mm 

Απόδοση περίπου 4,6 m² /δοχείο 

Τρόπος παράδοσης δοχείο 7kg, 1 παλέτα = 85 δοχεία = 595 Kg

Αποθήκευση Το προϊόν, εφόσον είναι κλειστό, μπορεί να παραμείνει αποθηκευμένο σε ξηρό, δροσερό περιβάλλον, χωρίς συνθήκες παγετού, για χρονικό 
διάστημα 12 μηνών.

Διασφάλιση ποιότητας Η εσωτερική διασφάλιση ποιότητας παρέχεται από τα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου των μονάδων παραγωγής.

Ταξινόμηση σύμφωνα 
με τον Κανονισμό 
Χημικών Ουσιών

Λεπτομερείς οδηγίες καταχώρησης για το προϊόν (σύμφωνα με το Άρθρο 31, Παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού Νο. 1907/2006  του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18.12.2006) μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.baumit.gr  ή ζητώντας το Δελτίο 
Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος από τον κατασκευαστή. 

Υπόστρωμα Κατάλληλα υποστρώματα:
	� Σκυρόδεμα
	� Τσιμεντοειδή δάπεδα
	� Γυψοσανίδες
	� Κεραμικά πλακίδια
	� Τσιμεντοειδή επιχρίσματα     

Ακατάλληλα υποστρώματα:
Δεν είναι κατάλληλο για επιφάνειες που υπόκεινται σε φορτία νερού, όπως πισίνες και εξωτερικοί χώροι (βεράντες, μπαλκόνια).
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Προετοιμασία 
υποστρώματος

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό, στεγνό, να μη βρίσκεται σε συνθήκες παγετού, απαλλαγμένο από σκόνες, εξανθήματα, λάδια και 
χαλαρά τμήματα. Οποιεσδήποτε κοιλότητες στην επιφάνεια πρέπει να επισκευάζονται.

Τρόπος εργασίας Εφαρμόστε το υλικό απευθείας από το δοχείο στην επιθυμητή επιφάνεια με μακρύτριχο ρολό, βούρτσα ή σπάτουλα σε δύο επίπεδες στρώ-
σεις. Εφαρμόστε τη δεύτερη στρώση όταν η πρώτη έχει στεγνώσει. 
Η ταινία Baumit Baumacol Strap πρέπει να χρησιμοποιείται στη συναρμογή τοίχων-δαπέδων και τοίχων.

Σημειώσεις και Γενικές 
Πληροφορίες

Ακολουθήστε τις οδηγίες για την προετοιμασία του υποστρώματος. Μην εφαρμόζετε το υλικό σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από +5°C. 
Η ωρίμανση του υλικού επιβραδύνεται σε συνθήκες υψηλής συγκέντρωσης υγρασίας και χαμηλών θερμοκρασιών, ενώ επιταχύνεται σε 
περιβάλλον υψηλών θερμοκρασιών. Μην προσθέτετε άλλα υλικά.

Οι έγγραφες και προφορικές τεχνικές πληροφορίες και οι οδηγίες, που παρέχονται για την εφαρμογή των προϊόντων, παρατίθενται βάσει της εμπειρίας και της 
τεχνογνωσίας μας. Εντούτοις, είναι σαφές ότι οι πληροφορίες αυτές δεν είναι δεσμευτικές και παρατίθενται με την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα μας εξυπηρετούν 
τον σκοπό αγοράς τους.


