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Baumit Fugendichtband BG 1
Αυτοδιογκούμενη ταινία αρμού

	� Μαλακός αφρός πολυουρεθάνης
	� Προστασία από τα νερά της βροχής
	� Κατηγορία στεγανότητας BG1

Προϊόν Προσυμπιεσμένη, αυτοκόλλητη και αυτοδιογκούμενη μονωτική ταινία από μαλακό αφρό πολυουρεθάνης. Προσφέρει στεγανότητα από τη 
βροχή.

Σύνθεση Αφρός πολυουρεθάνης

Ιδιότητες 	� Ανθεκτικότητα στη βροχή, στις καιρικές συνθήκες και με δυνατότητα επίχρισης
	� Κατηγορία στεγανότητας BG1
	� Συμβατότητα με άλλα υλικά
	� Ανθεκτικότητα σε αλκαλικό περιβάλλον

Εφαρμογή Για ασφαλή σφράγιση σε όλα τα σημεία σύνδεσης των συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης με δομικά στοιχεία, π.χ. παράθυρα, ποδιές, 
κ.λπ..
	� FugendichtBand BG 1 15/2-6: πλάτος αρμού 2-6 mm
	� FugendichtBand BG 1 15/5-12: πλάτος αρμού 5-12 mm

Τεχνικά 
χαρακτηριστικά

Αντίδραση στη φωτιά: B1
Υδατοστεγανότητα: 600 Pa (μετρημένη στη μέγιστη διάσταση αρμού) 

Τρόπος παράδοσης 1 κουτί = 5 ρολά = 90 τ.μ. 
1 κουτί = 5 ρολά = 45 τ.μ

Αποθήκευση Για χρονικό διάστημα 12 μηνών, σε θερμοκρασία +1°C έως +20°C.  

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.



2/2 Έντυπο Τεχνικών Πληροφοριών
 (11/2021)

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

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.

Τρόπος εργασίας Επιλέξτε τον κατάλληλο τύπο ταινίας Baumit Fugendichtband BG1 μετά από την μέτρηση του πλάτους του αρμού.
Κόψτε το αρχικό κομμάτι στο επιθμητό μήκος, υπολογίζοντας επιπλέον 3cm. Aφαιρέστε την αυτοκόλλητη ταινία και κολλήστε απευθείας 
επάνω στο δομικό στοιχείο, ώστε να βρίσκεται 3mm πίσω από την επιφάνεια του μονωτικού υλικού. Κόψτε την ταινία αρμού επίπεδα. Μην 
την περιστρέφετε γύρω από γωνίες.
Η στρώση ενίσχυσης να επικαλύπτει την ταινία. Σε κανονικές συνθήκες ο χρόνος διόγκωσης είναι περίπου 10 λεπτά.  

Σημειώσεις και Γενικές 
Πληροφορίες

Πριν τη χρήση να γίνεται μία δοκιμαστική εφαρμογή, ώστε να διαπιστωθεί εάν το υπόστρωμα είναι κατάλληλο για κόλληση.

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.


