
1/1 Έντυπο Τεχνικών Πληροφοριών
 (06/2022)

BAUMIT ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.
Λεωφ. Πεντέλης 142, 15235, Βριλήσσια, Αθήνα - www.baumit.gr - info@baumit.gr

Baumacol Sleeve Plus
Στεγάνωση σωληνώσεων τοίχων

	� Στεγάνωση
	� Μέρος του συστήματος στεγάνωσης Baumacol
	� Γρήγορη εφαρμογή

Προϊόν Μέρος του συστήματος στεγάνωσης Baumit Baumacol.

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

Ιδιότητες Υδατοστεγανότητα και ελαστικότητα. Εφαρμογή πριν την τοποθέτηση επικαλύψεων.

Εφαρμογή Στεγάνωση σωληνώσεων τοίχων στο σύστημα στεγάνωσης Baumit Baumacol.

Τεχνικά 
χαρακτηριστικά

Χρώμα: γκρι
Πάχος: 0,66 mm

  Baumacol Sleeve Plus

Διαστάσεις 120 x 120 mm

Τρόπος παράδοσης κουτί 25 τεμαχίων

Αποθήκευση Σε στεγνό απαλλαγμένο από την υγρασία μέρος.

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 Το υπόστρωμα πρέπει να είναι στεγνό, σταθερό, απαλλαγμένο από παγετό και χαλαρά τμήματα.

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 υλικό.

Τρόπος εργασίας Εφαρμόστε μία λεπτή στρώση του στεγανωτικού Baumit Baumacol Protect One ή Baumit Baumacol Protect 2K Elastic (για εφαρμογές 
σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους) ή Baumit Baumacol Proof (για εφαρμογές σε εσωτερικούς χώρους) πάχους τουλάχιστον 1mm. Η 
εφαρμογή του ειδικού τεμαχίου γίνεται πάνω από τη μεμβράνη στεγάνωσης.

Σημειώσεις και Γενικές 
Πληροφορίες

Η θερμοκρασία περιβάλλοντος, υλικού και υποστρώματος πρέπει να είναι μεταξύ +5οC και +35οC κατά την εφαρμογή και ωρίμανση των 
υλικών.

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.


