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Mőszaki Lap  
 

Baumacol Proof 
Kenhet ı vízszigetelés beltéri használatra 

 
 

A termék: 
 

Felhasználásra kész, egykomponenső, oldószermentes, víz- és párazáró, 
tartósan rugalmas, hézag és varratmentes kenhetı vízszigetelés. 
 

Felhasználás: 
 

Beltéri helyiségek (fürdık, konyhák, WC-helyiség, stb.) nedvességek, 
használati víz elleni szigetelésre, ragasztott hidegburkolatok alá közvetlenül 
felhordva. 
 

Mőszaki adatok: 
 

Terhelhetı: 
Burkolható: 
Vastagság: 
 

kb. 8 nap múlva 
kb. 24 óra múlva 
1 mm 
 

Anyagszükséglet:  Kb. 1,5 kg/m2/mm 
 

Veszélyességi 
besorolás: 
 

Az 1907/2006 számú (2006. XII.18.) EU Parlamenti és Európa Tanácsi 
határozat (II. sz. melléklet, 31. pontja) szerint a részletes veszélyességi 
besorolást a termék biztonsági adatlapja tartalmazza. A biztonsági adatlap 
letölthetı a www.baumit.hu honlapról, vagy a gyártótól igényelhetı. 
 

Tárolás: 
 

Száraz helyen, jól lezárt, eredeti bontatlan csomagolásban +5 ˚C felett 
legfeljebb 12 hónapig tárolható. 
 

Minıség: 
 

ONR 22207, ZBD, Bauregelliste A 
 

Kiszerelés: 
 

7, 14 és kg-os vödrökben, 420/378/450 vödör/raklap 
 



A szóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai elıírásaink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevıknek és 
a felhasználóknak adunk segítségül, nem köteleznek bennünket, nem alapoznak meg szerzıdéses jogviszonyt és adásvételi 
szerzıdésbıl adódó mellék-kötelezettséget. Nem mentesítik a vevıt termékeink tervezett felhasználási célra való 
alkalmasságának saját felelısségre történı ellenırzése alól. 
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Alapfelület: Az alap legyen tiszta, száraz, jó teherbírású, fagy-, por-, sókivirágzás, laza, 

festék- és leválasztó-szer, olaj és zsírmentes részektıl mentes. Nem lehet 
víztaszító. 
 

 Alkalmazható: 
Cement- és gipszkötéső alapfelületekre (gipsz-, cement-, mész-
cementvakolatok, beton, gázbeton, gipszkarton), fa, poliészter, keményhab 
lemez, fém és kerámia felületekre. 
 
Nem alkalmas: 
Víznyomásnak kitett helyeken, medencékben, kültérben: teraszok, erkélyek. 
 

Feldolgozás: A felület elıkészítése után elıször a szükséges rendszer-kiegészítıket 
helyezzük el, úgy hogy magával a Baumacol Proof anyagával ragasszuk fel 
a felületre.  
Praktikusan elıször az oldalfalfelületeket szigeteljük, majd kb. 24 óra múlva 
burkoljuk, ezután végezzük el a padlófelület szigetelését, burkolását, így 
elérhetjük hogy nem kell a szigetelésen közlekednünk. Az anyagot 
közvetlenül a vödörbıl habszivaccsal vagy gyapjúhengerrel, esetleg 
glettvassal két egymástól független rétegben, egyenletes vastagságban 
hordjuk fel a felületre. A két munkamenet között tartsuk be a száradási idıt. 
Munka szüneteltetésekor a vödör fedelét zárjuk vissza. 
A szerszámokat azonnal, vízzel lehet megtisztítani. 
 

Redszerkiegészít ı 
termékek: 
 

Teljes rétegrend: Baumacol Grund – Baumacol Proof – Baumacol Flex Top 
Kiegyenlítés: Baumacol Grund – Baumacol Planea 
Burkolatragasztáshoz: Baumacol Flex Top 
Fugázás: Baumacol Fugázó 
 

Általános 
tudnivalók: 
 

A felület, az anyag és a levegı hımérséklete +5 °C-nál magasabb legyen a 
feldolgozás és a kötés ideje alatt.  
Csak tiszta – pl. vezetékes – vizet használjunk. Egyéb adalékszerek– pl. 
fagyásgátló – hozzákeverése tilos! 
Az aljzatra vonatkozó szabványokat, elıírásokat, mőszaki elıírásokat 
mindenkor figyelembe kell venni! 
Magas páratartalom és alacsony hımérséklet késlelteti, magas hımérséklet 
gyorsítja a kötést és a szilárdulást.  
A feldolgozás során a vonatkozó szabályokat, normákat és mőszaki 
irányelveket tartsuk be. 
 
Javasolt szerszám: , glettvas.  
 

Munkavédelem: 
 

Termékre jellemzı tulajdonságok, mint összetétel, hulladék elhelyezés, 
tisztítás, különleges kezelés megtalálhatók a termék biztonsági adatlapján. 
 

  

 


