
Baumit Baumacol Strap
Hidroizolācijas lente 120/70

Ērta un viegla stūru izveide

Lieliska adhēzija ar izolāciju

Iekšdarbiem un ārdarbiem

Produkts Speciāla blīvējoša hidroizolācijas lente ar elastīgu vidus zonu un rievu vidū ērtākai un vieglākai  
instalācijai stūros.

Īpašības Pastiprināta ar sietu

Ūdens necaurlaidīga

Skābes, sārma un sāļu noturīga

Ilgstoši elastīga un noturīga pret novecošanu

Sastāvs Termoplastisks elastomera pārklājums un garenvirzienā noturīgs poliesteris lentes malās

Lietojums Hidroizolācijas izveidei kopā ar šķidro hidroizolācijas foliju Baumacol Proof mitrās telpās (vannasistabās, 
dušās utt.) pirms flīzēšanas. Var izmantot uz apsildāmajām grīdām. Iestrādā visās sienu un grīdas 
plakņu sadures vietās (stūros) gan vertikāli, gan horizontāli. Iekšdarbiem un ārdarbiem (balkoni un 
terases).

Tehniskie dati Svars: 36,8 g/m

Krāsa: zila

Biezums: 0,8 mm

Platums: kopējais – 120 mm

 elastīgā daļa vidū – 70 mm

Patēriņš: jānodrošina pārlaidumi

Iepakojums 10 m rullis
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Pamatne Pamatnei jābūt tīrai, sausai, slodzes izturīgai, nesasalušai, mitrumu uzsūcošai, attaukotai un attīrītai no 
putekļiem un nepiesaistītām daļiņām.

Hidroizolācijas lenti Baumacol Strap ieklāj uz svaigas šķidrās hidroizolācijas folijas Baumacol Proof 
sienu un grīdu savienojumu vietās. Kad Baumacol Proof pirmā kārta nožuvusi, perpendikulārā virzienā 
attiecībā pret pirmo kārtu uzklājam otru kārtu Baumacol Proof. 

Izstrāde 

Norādījumi Izstrādes laikā gaisa, materiāla un pamatnes temperatūra nedrīkst būt zemāka par +5°C. 
Darbam izmantotie rīki un instrumenti nekavējoties jānomazgā ar ūdeni.
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Uzņēmuma Baumit mutiski un rakstiski sniegtie ieteikumi par Baumit produkcijas lietošanu balstās uz šī brīža zinātnes atziņām un mūsu ilggadīgo pieredzi. 
Tie nav juridiski saistoši un nevar tikt izmantoti kā jebkādu tiesisku attiecību pamatojums vai jebkāda līguma papildsaistības. Uzņēmuma Baumit ieteikumi 
neatbrīvo pircēju no atbildības par Baumit produktu izmantošanu atbilstoši paredzētajam mērķim un vispārējo būvniecības principu ievērošanas. Uzņēmums 
Baumit var veikt jebkuras izmaiņas, kas saistītas ar tehnoloģijas attīstību un uzlabo produktu vai tā lietošanas kvalitāti. No jaunākās tehniskās informācijas 
publicēšanas brīža tās agrākās versijas tiek uzskatītas par spēkā neesošām. Visjaunāko informāciju Jūs atradīsiet uzņēmuma Baumit interneta vietnēs. 
Papildu informāciju lūdzam jautāt tuvākajam reģionālajam pārstāvim, kas garantēs ātras konsultācijas un piegādi.


