Műszaki Lap

Baumacol Strap
Hajlaterősítő szalag
A termék:

Szövethálóra kialakított, rugalmas, két oldalon, szabadon álló szövettel
rendelkező szigetelő szalag.

Tulajdonságok:

Vízzáró, ellenáll a gyengébb savaknak, lúgoknak és oldott sóknak.

Felhasználás:

A kenhető szigetelések kiegészítő rendszereleme, a függőleges és vízszintes
falcsatlakozásoknál kell a kenhető szigeteléssel rögzíteni, majd a vízszigetelő
anyaggal átvonni. A sarokelemeket a pozitív illetve negatív sarkoknál kell
elhelyezni. Kül- és beltérben egyaránt alkalmazható.

Műszaki adatok:

Szín:
Vastagság:
Szélesség:

kék
0,70 mm
120 mm
szigetelés 70 mm
szabadon álló üvegszövet 30 mm

Tépőerő a szigetelésnél:
• hosszában
• keresztben
Felületi súly:

>5.0 Mpa
>2.5 Mpa
600 - 800 g/m²

Anyagszükséglet:

3-4 cm átfedéssel számolva

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
letölthető a www.baumit.hu honlapról, vagy a gyártótól igényelhető.

Tárolás:

Száraz, hűvös helyen

Minőségi garancia:

Az ellenőrzés a gyártó üzemi laboratóriumában történik.

Kiszerelés:

10 fm /tekercs; 250 db/paletta

Felhordás:

Alapfelület:
Az alapfelületnek száraznak, fagymentesnek, szilárdnak, formatartónak
valamint por, szennyeződés, zsír, olaj és laza részektől mentesnek kell
lennie, feleljen meg az érvényben lévő előírásoknak.
Feldolgozás:
A hajlaterősítő szalagot a kenhető szigeteléssel a helyén rögzíteni kell, majd
a teljes felületet át kell vonni a szigeteléssel. A szerszámokat használat után
vízzel kell megtisztítani.
Rendszer-kiegészítő termékek
Baumacol Protect - vízszigetelő vastagfólia
Baumacol Proof - kenhető vízszigetelés

Általános
tudnivalók:

A felület, az anyag és a levegő hőmérséklete +5 ˚C felett legyen a felhordás
és kötés ideje alatt. Az aljzatra vonatkozó szabványokat, előírásokat, műszaki
előírásokat mindenkor figyelembe kell venni! Bedolgozáskor a magas
páratartalom és alacsony hőmérséklet késlelteti, magas hőmérséklet gyorsítja
a kötést és a szilárdulást! Semmilyen idegen anyag nem keverhető hozzá!
Munkavédelem
Termékre jellemző tulajdonságok, mint összetétel, hulladékelhelyezés,
tisztítás, különleges kezelés megtalálhatók a termék biztonsági adatlapján.

A szóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai előírásaink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és
a felhasználóknak adunk segítségül, nem köteleznek bennünket, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi
szerződésből adódó mellék-kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt termékeink tervezett felhasználási célra való
alkalmasságának saját felelősségre történő ellenőrzése alól.
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