
Baumit Baumacol Proof
Šķidrā hidroizolācijas folija

Vannas istabām un dušas telpām

Aizsardzība pret mitrumu

Ļoti elastīga

Produkts Vienkomponenta lietošanai gatava bezšuvju hidroizolācija.

Īpašības Lietošanai gatava

Ūdens necaurlaidīga

Tvaika caurlaidīga

Elastīga

Ātri žūstoša

Sastāvs Bezšķīdinātāja poliakrilāta ūdens dispersija

Lietojums Hidroizolācijas izveidei mitrās telpās (vannasistabās, dušās utt.) pirms flīzēšanas. Var izmantot uz 
apsildāmajām grīdām. Paredzēta lietošanai iekšdarbos.

Tehniskie dati Izmantošanas temperatūra: ≥ +5°C līdz + 30°C

Krāsa: dzeltena

Ieteicamais kārtas biezums: ≥ 1 mm

Otro kārtu ieklāt: pēc 24 stundām

Flīzes ieklāt: pēc 24 stundām

Patēriņš: apm. 1,5 kg/m2

Iepakojums 7 kg spainis, 85 spaiņi uz paletes

Uzglabāšana Derīgums 12 mēneši slēgtā iepakojumā, glabāt sausā vietā uz paletēm, nepieļaut sasalšanu.
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Drošības noteikumi  
saskaņā ar Ķīmisko 
vielu likumu

Nav pakļauts obligātai marķēšanai.

Kvalitātes 
garantija

Pastāvīga kvalitātes kontrole rūpnīcas laboratorijā un akreditētas kontroles iestādes uzraudzība.
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Izstrāde 

Pamatne Pamatnei jābūt tīrai, sausai, slodzes izturīgai, nesasalušai, mitrumu uzsūcošai, attaukotai un attīrītai no 
putekļiem un nepiesaistītām daļiņām. Ja nepieciešams, no mikroorganismiem cietušas pamatnes mehāniski 
notīrīt un apstrādāt ar Baumit Fungo Fluid/SanierLösung. 

Ieteicams izmantot: 
 uz betona, cementa grīdām un izlīdzinošajām kārtām, atbilstoši sagatavotām anhidrīta grīdām un         

  izlīdzinošajām kārtām; 
 uz gāzbetona, keramikas ķieģeļiem, klinkera, gataviem cementa un ģipša apmetumiem, ģipša sienu 

  plāksnēm un ģipškartona plāksnēm; 
 uz visām minerālām ūdeni uzsūcošām pamatnēm.

Neizmantot: 
 uz plastmasas, metāla un koka pamatnēm; 
 uz mitras betona pamatnes.

Pamatnes 
sagatavošana
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Norādījumi 

Apkārtējo virsmu 
aizsardzība

Attīrīt no putekļiem un gruntēt ar Baumit Grund. Apm. 15 minūšu tehnoloģiskā pauze pirms hidroizolācijas 
ieklāšanas.

Ieteicamie darbarīki 
Metāla špakteļlāpstiņa, ķelle, velūra rullītis, ota. 

Ar rullīti, otu vai birsti uzklāt uz iepriekš sagatavotas pamatnes un vienmērīgi izlīdzināt. 
Visas sienu un grīdas plakņu sadures vietas (stūrus), gan vertikālās, gan horizontālās, nepieciešams 
armēt ar sārma izturīgu hidroizolācijas lenti Baumacol Strap. Kad pirmā kārta nožuvusi, perpendikulārā 
virzienā attiecībā pret pirmo kārtu uzklājam otru kārtu Baumacol Proof. Komunikācijas izvadu vietas 
jāblīvē ar speciālām blīvējošām hidroizolācijas manžetēm.  
Ar Baumacol Proof hidroizolāciju apstrādātas virsmas nepakļaut mehāniskai un termiskai slodzei vismaz 
8 stundas.

Izstrādes laikā gaisa, materiāla un pamatnes temperatūra nedrīkst būt zemāka par +5°C. 
Produktam nedrīkst pievienot nekādus citus materiālus, jo tas var mainīt tā īpašības. 
Darbam izmantotie rīki un instrumenti nekavējoties jānomazgā ar ūdeni.

Darbu izpildes laikā atbilstoši jāaizsargā apstrādājamo virsmu tuvākā apkārtne (īpaši stikla keramikas, 
klinkera, dabisko akmeņu, lakotas un metāla virsmas). Notraipītās virsmas uzreiz nomazgāt ar lielu 
ūdens daudzumu, negaidot, līdz tās izžūs.
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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.




