Baumit Baumacol Strap
Bandă de etanşare

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 combinaţie cu hidroizolaţiile Baumit Proof şi Baumit Protect, impermeabilă la apă şi rezistentă chimic la acizi,
baze şi săruri diluate.

Utilizare

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

Date tehnice

Consum: 			
suprapunere >2-3 cm
Culoare: 			
albastru
Grosime: 			
0,70 mm
Lăţime total: 		
120 mm
Acoperită efectiv: 		
70 mm
Margini elastice: 		
2x15=30 mm
Rezistenţa la tracţiune în comportare elastică (fără fisuri)
Longitudinal 		
>5 MPa
Transversal 		
>2.5 MPa
Alungire la rupere longitudinală ≥ 50 %
Alungire la rupere transversală ≥ 180 %
Greutate/suprafaţă: 		
600–800 g/m2

Asigurarea calităţii

Control curent al calităţii prin producătorul benzii.

Depozitare

La loc rece şi uscat.

Livrare

10 m liniari / 250 buc. / palet
50 m liniari / 100 buc. / palet

Prelucrare

Stratul 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.
Aplicare
Banda de etanşare Baumacol Strap se fixează - întinde şi presează în stratul de hidroizolaţie aplicat în prealabil şi în
zonele de colţuri şi la îmbinări pereţi sau între pereţi şi pardoseală, după care se aplică hidroizolaţia pe întreaga suprafaţă.
Instrumentele se vor curăţa cu apă după utilizare.
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Indicaţii şi generalităţi

Măsuri de siguranţă
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.

Recomandări
Recomandările tehnice, verbale şi scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experienţei noastre, corespund stadiului
actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului
de vânzare-cumpărare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care
urmează a fi folosit.
Fişa Tehnică din prezenta ediţie înlocuieşte ediţiile anterioare.
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