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Mőszaki Lap  
 

Baumacol Protect 
Vízszegetel ı vastagfólia kül- és beltérbe 

 
 

A termék: 
 

Hidraulikus kötıanyagú, egykomponenső, oldószermentes, rugalmas, vizet át 
nem engedı, de páraáteresztı, varrat és hézagmentes vízszigetlés. 
 

Összetétel: 
 

 

Felhasználás: 
 

Kül- és beltéri felületek, helyiségek nedvesség, üzemi- és használati víz elleni 
varrat- és hézagmentes szigetelésére (ahol az építési elıírások nem 
korlátozzák), ragasztott kerámialapok, hidegburkolatok alá közvetlenül 
felhordva. 
Felhasználható erkélyek és teraszok esetén is. 
 

Mőszaki adatok: 
 

Feldolgozási idı 
Száradási idı: 
Burkolható: 
 

Kb. 60 perc 
Kb. 2 óra az elsı réteg felhordása után 
24 óra múlva 
 

Anyagszükséglet:  Kb. 1,5 kg/m2/mm 
 

Veszélyességi 
besorolás: 
 

Az 1907/2006 számú (2006. XII.18.) EU Parlamenti és Európa Tanácsi 
határozat (II. sz. melléklet, 31. pontja) szerint a részletes veszélyességi 
besorolást a termék biztonsági adatlapja tartalmazza. A biztonsági adatlap 
letölthetı a www.baumit.hu honlapról, vagy a gyártótól igényelhetı. 
 

Tárolás: 
 

Száraz és fagymentes helyen, jól lezárt, eredeti, bontatlan csomagolásban 
kb. 12 hónapig tárolható. 
 

Minıség: 
 

 

Kiszerelés: 
 

18 kg-os papírzsák; 48 zsák/864 kg/raklap 
 



A szóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai elıírásaink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevıknek és 
a felhasználóknak adunk segítségül, nem köteleznek bennünket, nem alapoznak meg szerzıdéses jogviszonyt és adásvételi 
szerzıdésbıl adódó mellék-kötelezettséget. Nem mentesítik a vevıt termékeink tervezett felhasználási célra való 
alkalmasságának saját felelısségre történı ellenırzése alól. 
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Alapfelület: Az alap legyen tiszta, száraz, jó teherbírású, fagy-, por-, sókivirágzás, laza, 

festék- és leválasztó-szer, olaj és zsírmentes részektıl mentes. Nem lehet 
víztaszító. 
 

 Megfelel: 
Beton, gázbeton, cementbázisú kész vakolat, gipsz építıanyagok, fa, fém, 
keményhablapokra 
 

Elıkezelés: A tapadás javítását, nedvszívás kiegyenlítését az aljzat tulajdonságainak 
megfelelı Baumacol Grund alapozóval vagy Baumacol SuperGrund 
tapadóhíddal végezzük. A burkolhatóságot vizsgálni kell. 
 

Bekeverés: A kimért, hideg keverıvízhez hozzáadott por alakú Baumacol Protect-et 
lassú járású keverı-berendezéssel csomómentesre keverjük, keverési idı 
kb. 3 perc. 
 

Feldolgozás: Az elıkészített alapfelületre fentiek szerinte bekevert masszát két rétegben, 
fogas glettvassal (6 mm) egyenletes rétegvastagságban a teljes felültre fel 
kell hordani. 
Fal és aljzat találkozási pontjainál a hajlaterısítı szalagot Baumacol Protect-
tal rögzítjük. A megfelelı száradási idı után a második szigetelı réteg 
felhordható.  
 

Redszerkiegészít ı 
termékek: 
 

Kiegyenlítés: 
Baumacol Planea 
 
Alapozás: 
Baumacol Grund 
Baumacol SuperGrund 
 
Ragasztás: 
Baumacol Flex Top ragasztóhabarcs 
 

Általános 
tudnivalók: 
 

A felület, az anyag és a levegı hımérséklete +5 °C-nál magasabb legyen a 
feldolgozás és a kötés ideje alatt.  
Csak tiszta – pl. vezetékes – vizet használjunk. Egyéb adalékszerek– pl. 
fagyásgátló – hozzákeverése tilos! 
Az aljzatra vonatkozó szabványokat, elıírásokat, mőszaki elıírásokat 
mindenkor figyelembe kell venni! 
Magas páratartalom és alacsony hımérséklet késlelteti, magas hımérséklet 
gyorsítja a kötést és a szilárdulást.  
A feldolgozás során a vonatkozó szabályokat, normákat és mőszaki 
irányelveket tartsuk be. 
 
Javasolt szerszám:  lassú fordulatszámú, elektromos keverıgép, 
keverıszár, 30 literes keverıvödör, fogas simító (6 mm-es fogazású). 
 

Munkavédelem: 
 

Termékre jellemzı tulajdonságok, mint összetétel, hulladék elhelyezés, 
tisztítás, különleges kezelés megtalálhatók a termék biztonsági adatlapján. 
 

  

 


