BauderLIQUITEC

Systemy płynnych tworzyw sztucznych

Płynne tworzywa sztuczne
firmy Bauder
Pewność dzięki systemowi
Wymagania dotyczące dachów płaskich będą zawsze
kompleksowe. Już od dawna dachy płaskie stają się „dachami
użytkowymi“, przykładowo dla urządzeń fotowoltaicznych, klimatyzacyjnych, wymienników ciepła i wielu innych. Taki rozwój
prowadzi do tego, że na dachu płaskim powstaje coraz więcej
kompleksowych elementów przenikających przez dach czy też
detali. W takich obszarach dachów zastosowanie płynnych
tworzyw sztucznych staje się koniecznością.

Hydroizolacja z płynnych tworzyw sztucznych musi być
niewątpliwie wysokiej jakości. Decydujące jest współdziałanie
systemu płynnych tworzyw sztucznych z kompletnym systemem, dlatego firma Bauder jako wiodący producent pap bitumicznych i membran z tworzyw sztucznych opracowała system
płynnych hydroizolacji. Wszystkie komponenty dotyczące
hydroizolacji dachu od jednego dostawcy - nie ma możliwości
uzyskania większej pewności.
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Płynne tworzywa sztuczne firmy Bauder
Dwa systemy - wspólny cel: łatwość, szybkość oraz pewność
„To zależy!“ to zwięzła i prosta odpowiedź na pytanie, który z dwóch systemów płynnych
tworzyw sztucznych jest dla Państwa właściwy. Zasadniczą kwestią są wymagania, które mają
Państwo wobec produktu, a także wobec przebiegu prac.
BauderLIQUITEC PU – „łatwy“

Łatwy dlatego, ponieważ przy tym systemie odpada
mieszanie i prawidłowe dozowanie komponentów.
BauderLIQUITEC PU jest 1-komponentowym systemem
płynnych tworzyw sztucznych, który może być
nanoszony bezpośrednio z wiadra. Tworzywo w pojemniku może zostać zamknięte i zastosowane później do
wykonywania dalszych detali. W zamkniętym pojemniku
BauderLIQUITEC PU jest przydatny do użycia przez wiele
miesięcy. Przy nanoszeniu tworzywo sztuczne twardnieje powoli pod wpływem powietrza, przez co pozostaje
wystarczająco dużo czasu do dokładnego zaizolowania
detali.
Obszary zastosowań:
Detale oraz miejsca przeniknięć przez dach

Zalety systemu
łatwy w obsłudze
gotowy do użycia, komponenty nie muszą
być mieszane
brak konieczności gruntowania na
większości podłoży, takich jak np. papy
bitumiczne pokryte łupkiem,
beton/jastrych, metal, drewno itd.
nie zawiera rozpuszczalników
i nie posiada intensywnego zapachu
nie zawiera substancji niebezpiecznych
możliwość zamykania pojemnika w celu
dalszego zastosowania
możliwość montażu także przy wysokich
temperaturach
stabilność przy promieniowaniu UV
odporność na alkalia

4

To zależy także od tego, z którym produktem będzie się lepiej Państwu pracowało.
Oba systemy mają specjalne właściwości i różnią się w niektórych etapach obróbki.

BauderLIQUITEC PMMA – „szybki“

Zależy Państwu na czasie? Szykuje się zła pogoda?
Kolejne prace już czekają? Wtedy właściwym wyborem
jest BauderLIQUITEC PMMA. Ten 2-komponentowy
system płynnych tworzyw sztucznych twardnieje
w krótszym czasie, a już po godzinie istnieje możliwość
chodzenia po nim. System ten jest także łatwy w zastosowaniu, jednak z powodu krótkiego czasu twardnienia
potrzebnych jest więcej etapów pracy. Tworzywo
sztuczne zaczyna twardnieć bezpośrednio po
zmieszaniu obu komponentów, przy czym czas na
dokładne naniesienie jest wystarczający.
Obszary zastosowań:
Detale oraz miejsca przeniknięć przez dach, małe
powierzchnie takie jak balkony lub pergole

Zalety systemu
krótki czas reakcji i schnięcia
możliwość regulacji czasu twardnienia
poprzez dodawanie katalizatora
możliwy szybki tok pracy
możliwość chodzenia już po 1 godzinie
elastyczność w niższych temperaturach
stabilność przy promieniowaniu UV
odporność na alkalia
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BauderLIQUITEC PU
Łatwe rozwiązanie dla wszystkich detali na dachu
Jednokomponentowy system płynnych tworzyw sztucznych BauderLIQUITEC PU Detal umożliwia
pewną i prostą hydroizolację skomplikowanych miejsc przeniknięć przez dach i obszarów
połączeń. Wyprodukowane na bazie poliuretanu płynne tworzywo sztuczne nadaje się znakomicie do połączenia ułożonej na płaszczyźnie hydroizolacji (papy lub membrany) z miejscami
przeniknięć przez dach oraz miejscami wywinięć.
BauderLIQUITEC PU Detal
Decydującym kryterium przy zastosowaniu różnych
materiałów hydroizolacyjnych na dachu jest wzajemna zgodność między nimi. System płynnych tworzyw
sztucznych BauderLIQUITEC PU Detal jest perfekcyjnie
dopasowany do każdej hydroizolacji w postaci pap bitumicznych lub membran z tworzyw sztucznych.

1K
Przy 1-komponentowym systemie BauderLIQUITEC PU
Detal nie ma konieczności wcześniejszego mieszania.
Taki sposób montażu powoduje dużą oszczędność
czasu i ekonomiczność. W zamkniętym wiadrze tworzywo nie twardnieje i może być stosowane wielokrotnie
przez wiele miesięcy. Do tego BauderLIQUITEC PU Detal
nie zawiera rozpuszczalników, co z jednej strony powoduje, że nie posiada intensywnego zapachu, a z drugiej
strony ułatwia składowanie. BauderLIQUITEC PU nie
stanowi substancji niebezpiecznej, jedynie musi być
składowany w temperaturach powyżej +5°C.
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Montaż

1

Przygotowanie podłoża
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2

Wytyczenie obszaru pracy
za pomocą taśmy

3

Wymieszanie płynnego
tworzywa sztucznego

4

Naniesienie pierwszej
warstwy

BauderLIQUITEC PU – dane techniczne (fragment)
Opis

BauderLIQUITEC PU Detal
1K PU płynna hydroizolacja (zbrojona włókniną) dla wszystkich detali w obszarze dachu

Komponenty

1-komponentowy

Zużycie

około 3,1 kg/m²

Temperatura montażu

temperatura podłoża: +5 do + 55° C (jednak przynajmniej 3K powyżej temperatury punktu rosy)

Odporność na opady deszczu

po około 30 minutach

Możliwość chodzenia

po około 4 - 8 godzinach

Dopuszczenie

Europejska Aprobata Techniczna ETAG 005

Odporność na działanie ognia

przebadano zgodnie z normą DIN V EN V 1187

BauderLIQUITEC PU –przygotowanie podłoża (fragment)
Do powierzchni z powłoką (1)

Rodzaje opracowania wstępnego
bez środka
gruntującego

Papy bitumiczne modyfikowane APP
pokryte łupkiem (np. BauderKARAT)

x

Papy bitumiczne modyfikowane SBS
pokryte łupkiem (np. Baukubit K5K)

x

zeszlifowanie

LIQUITEC środek
czyszczący

x

x

x
x

FPO (np. BauderTHERMOPLAN/-FIN)
PVC-P (np. BauderTHERMOFOL)

(1)
(2)

x

x

Miedź

x

(2)

x

x

Blacha tytan-cynk

x

(2)

x

x

Stal szlachetna

x

(2)

x

x

PVC (profile okienne itp.)

x

x

x

Drewno (surowe)

x

Tworzywo drzewne

x

x

Beton/jastrych (wilgotność końcowa
< 6% masy)

x

x

Bloczki betonowe/silikatowe (wilgotność
końcowa < 6 % masy), np. beton lekki,
silikat itp.

x

środek gruntujący
do metali

środek gruntujący
do tworzyw
sztucznych

Informacje na temat innych podłoży znajdują się w instrukcji montażu BauderLIQUITEC PU.
Specyficzne dla produktu ulepszenia cieplne powłoki metali mogą wymagać zastosowania środka gruntującego do metali.

Ułożenie włókniny
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6

Naniesienie drugiej warstwy

Usunięcie taśmy
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BauderLIQUITEC PMMA
Szybkie rozwiązanie płynnych tworzyw sztucznych
Dwukomponentowy system płynnych tworzyw sztucznych BauderLIQUITEC PMMA nadaje się
szczególnie, gdy montaż musi przebiec w szybkim tempie. Krótki czas twardnienia umożliwia
optymalny przebieg prac, tworzywo sztuczne po 30 minutach jest odporne na opady deszczu i zabezpieczone przed działaniem zewnętrznych czynników. Dzięki swoim znakomitym
właściwościom BauderLIQUITEC PMMA może zostać zastosowany do hydroizolacji małych
powierzchni i detali.
BauderLIQUITEC PMMA Detal
Do hydroizolacji miejsc wywinięć i przeniknięć przez
dach, dzięki swojej specjalnej konsystencji nadaje się
znakomicie BauderLIQUITEC PMMA Detal. Tworzywo
sztuczne ma właściwości „tiksotropowe“, przez co pozostaje szczególnie stabilne na pionowych elementach,
dzięki czemu można nanieść wymaganą grubość
warstwy.

2K
BauderLIQUITEC PMMA Uniwersalny
Do hydroizolacji mniejszych powierzchni opracowano płynne tworzywo sztuczne BauderLIQUITEC PMMA
Uniwersalny. Wymagania danej budowy (np. wysokość
układu warstw, brak pozwolenia na używanie ognia
na budowie) czynią często zastosowanie płynnych
tworzyw sztucznych jako nieodzowne. Przy pomocy BauderLIQUITEC PMMA Uniwersalny można
przeprowadzić poszczególne etapy prac szybko,
z reguły w ciągu 1 dnia.

system
2-komponentowy
płynnych tworzyw
sztucznych

Montaż

1

Przygotowanie podłoża
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2

Wytyczenie obszaru pracy
za pomocą taśmy

3

Dodanie katalizatora

4

Wymieszanie płynnego
tworzywa sztucznego

BauderLIQUITEC PMMA – dane techniczne (fragment)
Opis

BauderLIQUITEC PMMA Detal
2K PMMA płynna hydroizolacja (zbrojona
włókniną) dla wszystkich detali w obszarze
dachu

Komponenty

BauderLIQUITEC PMMA Uniwersalny
2K PMMA płynne tworzywo sztuczne (zbrojone
włókniną) do hydroizolacji powierzchniowej

2-komponentowy

Zużycie

około 3 kg/m²

Temperatura montażu

temperatura podłoża: +5 do + 50° C (jednak przynajmniej 3K powyżej temperatury punktu rosy)

Czas zachowania stanu plastycznego

około 10 minut

Odporność na opady deszczu

po około 30 minutach

Możliwość chodzenia

po około 1 godzinie

Dopuszczenie

Europejska Aprobata Techniczna ETAG 005

Odporność na przerastanie korzeni

przebadano zgodnie z wytycznymi FLL i normą EN 13948

Odporność na działanie ognia

przebadano zgodnie z normą DIN V EN V 1187

BauderLIQUITEC PMMA – przygotowanie podłoża (fragment)
Do powierzchni z powłoką (1)

Rodzaje opracowania wstępnego
zeszlifowanie

LIQUITEC środek
czyszczący

FPO (np. BauderTHERMOPLAN/-FIN)

x

x

X

PVC-P (np. BauderTHERMOFOL)

x

x

X

Miedź

x

x

x (2)

Blacha tytan-cynk

x

x

x (2)

Stal szlachetna

x

x

x (2)

x

x

bez środka
gruntującego
Papy bitumiczne modyfikowane APP
pokryte łupkiem (np. BauderKARAT)

X

Papy bitumiczne modyfikowane SBS
pokryte łupkiem (np. Baukubit K5K)

X

PVC (profile okienne itp.)

(1)
(2)
(3)

x

środek gruntujący
do metali

Drewno (surowe)

środek gruntujący do detali

Tworzywo drzewne

środek gruntujący do detali

Beton/jastrych (wilgot. końcowa
< 6% masy)

środek gruntujący do betonu (3)

Bloczki betonowe/silikatowe (wilgotność
końcowa < 6 % masy), np. beton lekki,
silikat itp.

środek gruntujący do betonu (3)

środek gruntujący
do tworzyw
sztucznych

Informacje na temat innych podłoży znajdują się w instrukcji montażu BauderLIQUITEC PMMA.
Przy pracy nad detalem o małym przekroju i niewielkiej powierzchni przyczepności np. połączenie ze słupkiem poręczy zalecane jest dodatkowe zastosowanie środka gruntującego do metali.
Detale i połączenia ze zmiennymi podłożami mogą zostać zagruntowane za pomocą środka gruntującego PMMA do detali.

Dozowanie katalizatora*:

Temperatura podłoża (°C)

+5

+10

+15

+20

+25

+30

+35

+40

+45

+50

Dozowanie katalizatora (%)

4

4

2

2

2

2

2

2

2

2

* Obowiązuje tylko dla BauderLIQUITEC PMMA Detal/Uniwersalny. Dla innych materiałów prosimy o kierowanie się informacjami zawartymi w kartach produktów.

5

Naniesienie pierwszej
warstwy

Ułożenie włókniny

6

7

Naniesienie drugiej warstwy

Usunięcie taśmy
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BauderLIQUITEC - przegląd produktów
Ogólne akcesoria
BauderLIQUITEC środek czyszczący
Do czyszczenia niechłonnych podłoży oraz do czyszczenia narzędzi
Materiał

rozpuszczalnik - octan etylu

Komponenty

1 - komponentowy

Gęstość

0,89 g/cm³

Kolor

bezbarwny

Możliwość dalszych prac
Składowanie

po kompletnym wyschnięciu
przynajmniej 12 miesięcy

Wielkość opakowania

1,0 l/metalowa butelka

5 l/metalowy kanister

Jednostka opakowania

6 x 1,0 l/karton

5 l/metalowy kanister

2310 0001

2310 0005

Numer artykułu

BauderLIQUITEC środek gruntujący do tworzyw sztucznych
Środek zwiększający przyczepność dla wielu standardowych
termoplastycznych tworzyw sztucznych
Materiał
Komponenty

roztwór gruntujący na bazie poliuretanu zawierający rozpuszcz.
1 - komponentowy

Gęstość

0,91 g/cm³

Kolor
Zużycie
Temperatura montażu
Możliwość dalszych prac
Składowanie

bezbarwny
0,03 - 0,05 kg/m²
podłoże (+5…+50) °C, przynajmniej 3K powyżej temperatury
punktu rosy
po około 30 - 60 minutach (w zależności od temperatury)
nieotwarty, przynajmniej 12 miesięcy

Wielkość opakowania

0,4 kg

Jednostka opakowania

6 x 0,4 kg/karton

Numer artykułu

2311 0000

BauderLIQUITEC środek gruntujący do metali
Środek zwiększający przyczepność do metali
Materiał
Komponenty
Gęstość
Kolor
Zużycie
Temperatura montażu
Możliwość dalszych prac
Składowanie

1 - komponentowy
1,51 g/cm³
szary
0,17 - 0,20 kg/m²
podłoże (+5…+50) °C, przynajmniej 3K powyżej temperatury
punktu rosy
po około 2 godzinach (przy 20 °C)
nieotwarty, przynajmniej 9 miesięcy

Wielkość opakowania

1 kg/metalowa puszka

Jednostka opakowania

6 x 1,0 kg/karton

Numer artykułu
10

roztwór gruntujący na bazie akrylanów zawierający rozpuszcz.

2312 0001

BauderLIQUITEC środek gruntujący do metali w sprayu
Środek zwiększający przyczepność do metali
Materiał
Komponenty
Gęstość

roztwór gruntujący na bazie akrylanów zawierający rozpuszcz.
1 - komponentowy
1,51 g/cm³

Kolor
Zużycie
Temperatura montażu
Możliwość dalszych prac
Składowanie

szary
przy grubości suchej warstwy od 30 μm, wystarczający dla
ilości do 2 m² (w zależności od podłoża)
podłoże (+5…+50) °C, przynajmniej 3K powyżej temperatury
punktu rosy
po około 2 godzinach (przy 20° C)
nieotwarty, przynajmniej 36 miesięcy

Wielkość opakowania

0,4 kg

Jednostka opakowania

6 x 0,4 kg/karton

Numer artykułu

2312 0000

BauderLIQUITEC środek gruntujący do EPDM
Środek gruntujący do tworzyw sztucznych EPDM
Materiał

roztwór gruntujący zawierający rozpuszczalniki

Komponenty

1 - komponentowy

Gęstość

0,73 - 0,84 kg/dm³

Kolor
Zużycie
Temperatura montażu
Możliwość dalszych prac
Składowanie

bezbarwny
około 0,03 - 0,05 kg/m²
podłoże (+5…+50) °C, przynajmniej 3K powyżej temperatury
punktu rosy
po około 30-60 minutach (w zależności od temperatury)
nieotwarty, przynajmniej 12 miesięcy

Wielkość opakowania

0,4 kg/metalowa puszka

Jednostka opakowania

6 x 0,4 kg/karton

Numer artykułu

2313 0000
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BauderLIQUITEC - przegląd produktów
Ogólne akcesoria
BauderLIQUITEC skrzynka z narzędziami
Skład zestawu

10 wałków 10 cm, 1 uchwyt do wałków 10 cm,
10 wałków 5 cm, 1 uchwyt do wałków 5 cm,
3 pędzle płaskie 2,5‘‘, 3 pędzle kaloryferowe 50 mm,
1 mieszadło, 1 nożyczki, 1 taśma malarska 50 mm,
3 pary jednorazowych rękawiczek, 10 mieszadeł drewnianych,
1 okulary ochronne, 5 arkuszy papieru ściernego, 1 zmiotka,
15 worków na śmieci, instrukcja montażu BauderLIQUITEC PU,
instrukcja montażu BauderLIQUITEC PMMA, 2 miary, 2 ołówki
stolarskie

Numer artykułu

2340 0000

BauderLIQUITEC włóknina poliestrowa 110 (dla systemu BauderLIQUITEC PMMA)
Wkładka z włókniny poliestrowej dla systemu BauderLIQUITEC PMMA
BauderLIQUITEC włóknina

PV110 15 PV110 21 PV110 26 PV110 31 PV110 50 PV110 105

Kolor

biały

Długość

50 m

Ciężar
Szerokość
Numer artykułu

110 g/m²
15 cm

21 cm

26 cm

31 cm

50 cm

105 cm

2320 0015 2320 0021 2320 0026 2320 0031 2320 0050 2320 0105

BauderLIQUITEC włóknina poliestrowa 165 (dla systemu BauderLIQUITEC PU)
Wkładka z włókniny poliestrowej dla systemu BauderLIQUITEC PU
BauderLIQUITEC włóknina

PV165 15 PV165 21 PV165 26 PV165 31 PV165 50 PV165 105

Kolor

biały

Długość

50 m

Ciężar
Szerokość
Numer artykułu

12

165g/m²
15 cm

21 cm

26 cm

31 cm

50 cm

105 cm

2330 0015 2330 0021 2330 0026 2330 0031 2330 0050 2330 0105

BauderLIQUITEC środek zagęszczający
Proszek do zagęszczania produktów PMMA
Jednostka opakowania

1 kg/karton

Numer artykułu

2236 0001

BauderLIQUITEC wiadro do mieszania
Plastikowe wiadro do mieszania potrzebnej ilości środka BauderLIQUITEC
PMMA i katalizatora
Pojemność
Numer artykułu

5,5 l
2341 0005
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BauderLIQUITEC PU - przegląd produktów
Hydroizolacja
BauderLIQUITEC PU Detal
Jednokomponentowy system płynnych tworzyw sztucznych PU, posiadający
właściwości tiksotropowe. Do detali i wywinięć, zgodnie z normą DIN 18531
Materiał

polieter terminowany silanami, nie zawiera rozpuszczalników

Komponenty

1 - komponentowy

Gęstość

około 1,35 g/cm³

Kolor

szary łupek, zbliżony do RAL 7015

Zużycie
Temperatura montażu
Możliwość chodzenia
Składowanie
Wielkość opakowania
Numer artykułu

około 3,1 kg/m²
podłoże (+5…+55) °C, przynajmniej 3K powyżej temperatury
punktu rosy
po około 4-8 godzinach
przynajmniej 12 miesięcy
6 kg/wiadro plastikowe

14 kg/wiadro plastikowe

2110 0006

2110 0014

BauderLIQUITEC PU zestaw startowy
Skład kompletnego
zestawu

Numer artykułu

14

BauderLIQUITEC PU Detal (2,5 kg), BauderLIQUITEC włóknina
PV165 (0,25 m x 4,0 m), BauderLIQUITEC środek czyszczący
0,25 l, mieszadło drewniane, pędzel, papier ścierny, jednorazowa rękawiczka, ołówek stolarski, ścierka do czyszczenia,
instrukcja montażu
2115 0000

BauderLIQUITEC PMMA - przegląd produktów
Hydroizolacja
BauderLIQUITEC PMMA Detal
Dwukomponentowy system płynnych tworzyw sztucznych PMMA,
posiadający właściwości tiksotropowe. Do detali i wywinięć, zgodnie
z normą DIN 18531
Materiał

polimetakrylan metylu (PMMA)

Komponenty

2 - komponentowy

Gęstość

około 1,21 g/cm³

Kolor
Zużycie

szary łupek, zbliżony do RAL 7015
około 3 kg/m²

Temperatura montażu

podłoże (+5…+50) °C, przynajmniej 3K powyżej temperatury
punktu rosy

Możliwość chodzenia

po około 1 godzinie

Składowanie
Wielkość opakowania
Numer artykułu

przynajmniej 12 miesięcy
10 kg/wiadro metalowe
2210 0010

BauderLIQUITEC PMMA Uniwersalny
Dwukomponentowy system płynnych tworzyw sztucznych PMMA.
Do hydroizolacji powierzchniowej, zgodnie z normą DIN 18531
Materiał

polimetakrylan metylu (PMMA)

Komponenty

2 - komponentowy

Gęstość

około 1,21 g/cm³

Kolor
Zużycie

szary łupek, zbliżony do RAL 7015
około 3 kg/m²

Temperatura montażu

podłoże (+5…+50) °C, przynajmniej 3K powyżej temperatury
punktu rosy

Możliwość chodzenia

po około 1 godzinie

Składowanie
Wielkość opakowania
Numer artykułu

przynajmniej 12 miesięcy
10 kg/wiadro metalowe
2220 0010

BauderLIQUITEC PMMA Katalizator
Katalizator dla systemu BauderLIQUITEC PMMA
Materiał

proszek nadtlenkowy

Komponenty

1 - komponentowy

Gęstość

około 1,23 g/cm³

Kolor
Składowanie

biały proszek
przynajmniej 12 miesięcy

Wielkość opakowania

100 g/torebka

Jednostka opakowania

10 torebek/karton

Numer artykułu

2240 0000
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BauderLIQUITEC PMMA - przegląd produktów
Środki gruntujące
BauderLIQUITEC PMMA środek gruntujący do detali
Dwukomponentowy środek PMMA zwiększający przyczepność do stosowania na zmiennych podłożach
Materiał

polimetakrylan metylu (PMMA)

Komponenty

2 - komponentowy

Gęstość

około 1,04 g/cm³

Kolor
Zużycie
Temperatura montażu
Możliwość dalszych prac
Składowanie
Wielkość opakowania
Numer artykułu

bezbarwny
(0,4…0,8) kg/m²
podłoże (+5…+50) °C, przynajmniej 3K powyżej temperatury
punktu rosy
po około 45 minutach
przynajmniej 12 miesięcy
5 kg/wiadro metalowe
2230 0005

BauderLIQUITEC PMMA środek gruntujący do betonu
Dwukomponentowy środek PMMA zwiększający przyczepność do stosowania na chłonnych, mineralnych podłożach
Materiał

polimetakrylan metylu (PMMA)

Komponenty

2 - komponentowy

Gęstość

około 1,06 g/cm³

Kolor
Zużycie
Temperatura montażu
Możliwość dalszych prac
Składowanie
Wielkość opakowania
Numer artykułu

pigmentowany na biało
(0,4…0,8) kg/m²
podłoże (+5…+50) °C, przynajmniej 3K powyżej temperatury
punktu rosy
po około 30 minutach
przynajmniej 12 miesięcy
5 kg/wiadro metalowe
2231 0005

BauderLIQUITEC PMMA środek gruntujący do asfaltu/bitumu
Dwukomponentowy środek PMMA do stosowania na podłożach asfaltowych
Materiał

2 - komponentowy

Gęstość

około 1,00 g/cm³

Kolor
Zużycie
Temperatura montażu
Możliwość dalszych prac
Składowanie
Wielkość opakowania
Numer artykułu
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polimetakrylan metylu (PMMA)

Komponenty

bezbarwny
(0,5…0,7) kg/m²
podłoże (-5…+50) °C, przynajmniej 3K powyżej temperatury
punktu rosy
po około 45 minutach
przynajmniej 12 miesięcy
5 kg/wiadro metalowe
2232 0005

BauderLIQUITEC PMMA - przegląd produktów
Masa szpachlowa, Fasermix, Finish
BauderLIQUITEC PMMA Masa szpachlowa
Dwukomponentowa masa szpachlowa PMMA do wyrównywania małych
nierówności
Materiał

polimetakrylan metylu (PMMA)

Komponenty

2 - komponentowy

Gęstość

około 1,34 g/cm³

Kolor
Zużycie
Temperatura montażu
Możliwość chodzenia
Składowanie
Wielkość opakowania
Numer artykułu

szary
około 0,30 kg/m.b. (wyrównanie zakładów włókniny)
podłoże (+5…+50) °C, przynajmniej 3K powyżej temperatury
punktu rosy
po około 45 minutach
przynajmniej 12 miesięcy
5 kg/wiadro metalowe
2233 0005

BauderLIQUITEC PMMA Fasermix
Dwukomponentowa, wzmocniona włóknami masa hydroizolacyjna PMMA do
hydroizolacji najmniejszych przeniknięć przez dach
Materiał
Komponenty
Gęstość
Kolor
Zużycie
Temperatura montażu
Możliwość chodzenia
Składowanie
Wielkość opakowania
Numer artykułu

polimetakrylan metylu (PMMA)
2 - komponentowy
około 1,22 g/cm³
szary łupek, zbliżony do RAL 7015
około 1,4 kg/mm grubości warstwy
podłoże (+5…+50) °C, przynajmniej 3K powyżej temperatury
punktu rosy
po około 45 minutach
przynajmniej 12 miesięcy
5 kg/wiadro metalowe
2234 0005

BauderLIQUITEC PMMA Finish
Odporny mechanicznie i dający się kształtować pod względem koloru
2-komponentowy uszczelniacz PMMA do powierzchni
Materiał
Komponenty
Gęstość
Kolor
Zużycie

polimetakrylan metylu (PMMA)
2 - komponentowy
około (1,04…1,20) g/cm³, w zależności od odcienia
niejednakowy
(0,6…0,8) kg/m²

Temperatura montażu

podłoże (+5…+40) °C, przynajmniej 3K powyżej temperatury
punktu rosy

Możliwość chodzenia

po około 60 minutach

Składowanie
Wielkość opakowania
Numer artykułu

przynajmniej 12 miesięcy
5 kg/wiadro metalowe
2235 0005
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Notatki
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Bauder Polska Sp. z o.o.
ul. gen. T. Kutrzeby 16 G
61-719 Poznań
Telefon 61 88 57 900
Telefax 61 82 07 201
info@bauder.pl
www.bauder.pl
Wszystkie dane zawarte w niniejszym prospekcie bazują na aktualnym stanie techniki.
Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania
zmian. Prosimy szukać informacji na temat
aktualnego stanu wiedzy technicznej
w trakcie trwania zamówienia.
0110BR/0718 PL

