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Baumit Tropfkantenprofil
Νεροσταλάκτης

	� Απορροή υδάτων
	� Εύκολη εφαρμογή
	� Για κάθε κτίριο

Προϊόν Πλαστικό προφίλ νεροσταλάκτη για τη δημιουργία καθαρής και ακριβούς ροής στις εσοχές προσόψεων, στα ανοίγματα παραθύρων και 
θυρών, στα μπαλκόνια, κ.λπ..

Σύνθεση Πλαστικό, υαλόπλεγμα.

Ιδιότητες Λευκό προφίλ από πλαστικό με νεροσταλάκτη για απορροή υδάτων.

Εφαρμογή Για οριζόντιες συνδέσεις σε ανοίγματα θυρών και παραθύρων, μπαλκονιών και άλλων οριζόντιων στοιχείων.

Τεχνικά 
χαρακτηριστικά

Πλάτος πλέγματος: 12,5 x 12,5 cm
Αντίδραση στη φωτιά: B1 κατά DIN4102 

  TropfkantenProfil

Διαστάσεις 2,0 m

Τρόπος παράδοσης 1 κουτί = 25 τεμάχια (25 x 2,0 m) = 50 m

Αποθήκευση Αποθηκεύστε σε οριζόντια θέση.

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 επίπεδο, καθαρό, να μη βρίσκεται σε συνθήκες παγετού, να είναι απαλλαγμένο από σκόνες και υπολείμματα 
ελαίων. Θα πρέπει να έχει ικανότητα στήριξης του προφίλ και να μην έχει σαθρά τμήματα.

Προετοιμασία 
υποστρώματος

	� Στερεώστε επιφάνειες υψηλής ή μεταβαλλόμενης απορροφητικότητας με κατάλληλο αστάρι (Baumit MultiPrimer, αναμείνατε για 
τουλάχιστον 24 ώρες).

	� Στερεώστε σκονερές επιφάνειες με το αστάρι Baumit ReCompact.
	� Αφαιρέστε την εξωτερική πέτσα με μηχανικό τρόπο.
	� Αφαιρέστε υπολείμματα λαδιού από το σκυρόδεμα με ζεστό ατμό ή κατάλληλα προϊόντα καθαρισμού.
	� Καθαρίστε τις λερωμένες επιφάνειες με Baumit ReClean.
	� Προετοιμάστε τα υποστρώματα με άλγη ή και μύκητες με ειδικά προϊόντα καθαρισμού (π.χ. Baumit FungoFluid).
	� Καθαρίστε με μηχανικό τρόπο ή με κατάλληλα προϊόντα πολυκαιρισμένες στρώσεις χρώματος με ανεπαρκή πρόσφυση.
	� Επισκευάστε τα φθαρμένα και ρηγματωμένα μέρη με ειδικό κονίαμα (π.χ. Baumit StarContact, Baumit MultiWhite), εάν απαιτείται 

οπλίστε με πλέγμα Baumit StarTex.
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Τρόπος εργασίας Καθαρίστε το υπόστρωμα από τις σκόνες. Κόψτε το προφίλ στο επιθυμητό μήκος με κατάλληλο εργαλείο. Εφαρμόστε στο υπόστρωμα το 
υλικό επικόλλησης (π.χ. Baumit StarContact). Εφαρμόστε τον νεροσταλάκτη στο νωπό υλικό και προσαρμόστε τον στην τελική του θέση.

Σημειώσεις και Γενικές 
Πληροφορίες

Ο αέρας, το υλικό και το υπόστρωμα, κατά την εργασία και την ωρίμανση, πρέπει να έχουν θερμοκρασία μεγαλύτερη των +5°C. Προστα-
τέψτε από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία, τη βροχή και το δυνατό αέρα (π.χ. με δίχτυ οικοδομής).

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.


