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Baumit Baumacol Strap Plus
Ταινία στεγάνωσης

	� Υδατοστεγανότητα
	� Ανθεκτικότητα
	� Μη απαίτηση ειδικών εργαλείων

Προϊόν Tαινία στεγάνωσης με επικάλυψη TPE, εγκιβωτισμένη μεταξύ δύο στρώσεων μη υφαντού πολυπροπυλενίου.

Σύνθεση Eπικάλυψη TPE (ενδιάμεση στρώση) και ύφασμα πολυπροπυλενίου στις δύο εξωτερικές στρώσεις. 

Ιδιότητες Υδατοστεγανότητα, ανθεκτικότητα, μη απαίτηση ειδικών εργαλείων, εγγυημένο πάχος στεγάνωσης, γρήγορη, απλή και ασφαλής εφαρμογή. 
Κατάλληλη για εφαρμογή επικαλύψεων πλακιδίων ή φυσικών λίθων σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, για ελαστική σφράγιση 
αρμών.

Εφαρμογή Ταινία στεγάνωσης για εφαρμογή επικαλύψεων πλακιδίων ή φυσικών λίθων, για ελαστική σφράγιση αρμών.
Κατάλληλη για μεσαίες ή υψηλές φορτίσεις εσωτερικών επιφανειών, μη εκτεθειμένων σε συνεχή πίεση νερού (και για έκθεση στα χημικά), 
καθώς και για μόνιμη επαφή σε θετική πίεση, εσωτερικά και εξωτερικά (π.χ. μπάνια, κουζίνες, ντουζιέρες, πισίνες, μπαλκόνια και ταράτσες).

Τεχνικά 
χαρακτηριστικά

Χρώμα: γκρι
Πρότυπο: DIN EN ISO 9001:2008
Θερμοκρασία χρήσης: -30 / + 90 °C 
Τιμή Sd: 16 m 
Ανθεκτικότητα στο νερό: ≥ 1,5 bar
Τελική επιμήκυνση σε εφελκυσμό: διαμήκης: 120 Ν / 15 mm, εγκάρσια: 25 N / 15 mm
Αντοχή στην ακτινοβολία UV: ≥ 500 ώρες

  Baumacol Strap Plus 10 m Baumacol Strap Plus 50 m

Πλάτος 120 mm 120 mm 

Πάχος εφαρμογής 0,66 mm 0,66 mm 

Κατανάλωση > 2 - 3 cm αλληλοεπικάλυψη > 2 - 3 cm αλληλοεπικάλυψη 
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Επιπλέον χαρακτηριστικά

Βάρος υλικού: περίπου 364 g/m2

Φορτίο θραύσης (διάμηκες): 120 N / 15 mm

Φορτίο θραύσης (εγκάρσιο): 25 N / 15 mm

Επιμήκυνση θραύσης (διαμήκης): 70%

Επιμήκυνση θραύσης (εγκάρσια): 300%

Χημικές ιδιότητες + = ανθεκτικό,0 = αδύναμο,- = μη ανθεκτικό

Υδροχλωρικό οξύ 3% +

Θειικό οξύ 35% +

Κιτρικό οξύ 100 g/l +

Γαλακτικό οξύ 5% +

Υδροξείδιο του καλίου 3% / 20% + / + 

Υποχλωριώδες νάτριο 0,3 g/l +

Αλμυρό νερό (20 g/l Θαλασσινό νερό) +

Τρόπος παράδοσης ρολό 10 m
ρολό 50 m

Αποθήκευση Το προϊόν μπορεί να ποαθηκευτεί σε δροσερό και ξηρό μέρος, προστατευμένο από την ηλιακή αντινοβολία για χρονικό διάστημα 24 μηνών 
από την παράδοση.

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

Ταξινόμηση σύμφωνα 
με τον Κανονισμό 
Χημικών Ουσιών και 
Μειγμάτων

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   

Προετοιμασία 
υποστρώματος

	� Στερεώστε τις σαθρές ή σκονερές επιφάνειες.
	� Αφαιρέστε υπολείμματα λαδιού από το σκυρόδεμα με ζεστό ατμό ή προϊόντα καθαρισμού.
	� Καθαρίστε τις λερωμένες επιφάνειες με κατάλληλο προϊόν.
	� Προετοιμάστε τα υποστρώματα με άλγη με ειδικά προϊόντα καθαρισμού (π.χ. Baumit FungoFluid).
	� Καθαρίστε με μηχανικό τρόπο ή με κατάλληλα προϊόντα πολυκαιρισμένες στρώσεις με κακή πρόσφυση.
	� Επισκευάστε τα φθαρμένα και ρηγματωμένα μέρη με ειδικό κονίαμα.

Τρόπος εργασίας Απλώστε μία λεπτή στρώση του στεγανωτικού Baumit Baumacol Protect ή Baumit Baumacol Protect 2K Elastic (για εφαρμογές σε 
εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους) ή Baumit Baumacol Proof (για εφαρμογές σε εσωτερικούς χώρους) πάχους, τουλάχιστον 1 mm, στις 
πλευρές των γωνιών και των αρμών που θα στεγανωθούν με την ταινία Baumit Baumacol Strap Plus. Τοποθετήστε την πλευρά της ταινίας 
Baumit Baumacol Strap Plus στη στρώση του στεγνωτικού υλικού, χρησιμοποιώντας μία λεία σπάτουλα.
Οι ενώσεις μεταξύ των ταινιών, καθώς και μεταξύ της ταινίας και των ειδιών τεμαχίων γίνονται με Baumit Baumacol Protect ή Baumit 
Baumacol Protect 2K Elastic (για εφαρμογές σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους) ή Baumit Baumacol Proof (για εφαρμογές σε 
εσωτερικούς χώρους)

Σημειώσεις και Γενικές 
Πληροφορίες

Στην εφαρμογή μπορείτε να χρησιμοποιήστε και τα τεμάχια γωνιών 90ο και 270ο, καθώς και τα κολάρα σωληνώσεων για δάπεδα και 
τοίχους.
Τηρείτε τις οδηγίες αναφορικά με την προτετοιμασία του υποστρώματος.
Καθαρίστε τα εργαλεία μετά τη χρήση.

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.


