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Baumit
Open Homlokzati Lemez

1524

Termék

Üzemben tömbben habosított és expandált habanyag (EPS-F az EN 12004
ÖNORM B 6050 szerint) új épületek homlokzatának hôszigetelésére, és
régi épületek hôtechnikai felújításához is.

Mûszaki adatok

Sûrûség:
Nyomószilárdság:
Húzószilárdság:
Hôvezetési tényezô (számítási érték – λ):
Páradiffúziós ellenállási szám (µ):

15 – 18 kg/m3
nagyobb, mint 0,12 N/mm2
nagyobb, mint 0,12 N/mm2
0,040 W/mK
kb. 10

Égési viselkedés:
az ÖNORM B 3800 1
rész szerint

Éghetôségi osztály:
Füstképzési osztály:
Cseppképzôdési osztály:

B1 – nehezen éghetô
Q3
Tr1

Anyagszükséglet

2 db lemez/m2
Szállítási vastagság:
Lapméret:

6, 8, 10, 12 és 14 cm
100 x 50 cm

Szállítás

Kb. 0,25 m3-es fóliázott csomagokban

Tárolás

Tárolás közben óvni kell az ibolyántúli sugaraktól (napsütés),
az idôjárási hatásoktól és a mechanikai sérülésektôl.

Minôségi garancia

Saját és külsô ellenôrzés.

Veszélyességi
besorolás

Nem megjelölés-köteles.

Feldolgozás
Alapfelület általános követelményei
Az alapfelület legyen száraz, jó teherbíró és nedvszívóképességû, fagy-, por-, sókivirágzás- és laza részektôl mentes.
Lábazat lezárása
Ajánlatos vízorral ellátott, a Baumit Open Homlokzati Lemez vastagságának megfelelô lábazati profilt felszerelni.
Ezt mechanikai úton kell a falazathoz erôsíteni.
A ragasztó felhordása
A Baumit Open Ragasztó Tapasz Fehér mind kézzel mind géppel felhordható.
✦ Kézi ragasztó-felhordás közvetlenül a Baumit Open Homlokzati Lemezre.
Bekeverés: a zsák teljes tartalmát bele kell szórni kb. 6 l. vízbe, és lassan forgó keverô berendezéssel jól
össze kell keverni. A keverés elvégezhetô folyamatos keverôgéppel is. Ezután a Baumit Open Ragasztó Tapasz
Fehéret kb. 5 percig pihentetni kell, majd újból fel kell keverni.
Ragasztás: felhordás a lemez széleire hurkaszerûen, a felületére pedig 3 ragasztási ponton, ill. sík
alapfelületeknél fogas simítóval, közvetlenül a lemezekre (legalább 40 % ragasztási felület).
✦ Gépi ragasztó-felhordás közvetlenül a Baumit Open Homlokzati Lapokra. Ekkor a ragasztót a lemez széleire hurkaszerûen, a felületére pedig 3 ragasztási ponton, ragasztópisztollyal hordjuk fel (legalább 40 % ragasztási felület).
✦ Gépi ragasztó-felhordás közvetlenül a sík alapfelületre.
A ragasztót hernyószerûen, közvetlenül a falra kell nyomni, majd a lemezt a ragasztóágyba kell fektetni
(legalább 40 % ragasztási felület).
A ragasztót a sima fal teljes felületére fel kell szórni, majd fogazott simítóval el kell simítani, és rá kell nyomni
a homlokzati lemezeket.
Homlokzati szigetelô lemezek felhelyezése
A lemezeket szorosan egymás mellé fel kell helyezni a lábazati profilra, és kötésben fel kell ragasztani a falazatra
(ill. régi vakolatra). A lemezeket alulról fölfelé, szorosan egymásra kell helyezni, alapvetôen nem lehet hézag közöttük (hôhíd!). A lemezek egymáshoz illeszkedô éleit nem szabad ragasztóval bekenni, a ragasztónak nem is szabad
átmennie az illesztési hézagokon. Ez az elhelyezési mód áthidalást biztosít a kisebb egyenetlenségek között, és
lehetôvé teszi a lemezek tiszta és síkban történô fektetését. Alapos rányomás és kiegyengetés után sík felületet
nyerünk. Az ablak- és ajtókáváknál a szokványos EPS lemezeket a kívánt vastagságban lehet alkalmazni. A sarok
kialakítása kötésben rakott lemezzel történjen. A túlnyúló lemezeket csak azután szabad levágni, miután a
ragasztó megkötött. A lemez-egyenetlenségeket le kell csiszolni, és a keletkezett csiszolatport el kell távolítani.
Ha az erôsítô réteg nem kerül rá két héten belül, a lemezeket újból csiszolni és portalanítani kell.
Dübelezés
Új családi házaknál téglafelületeken sem a közbensô felületeken, sem a sarkokon nincs szükség dübelezésre 10 m-es
homlokzati magasságig!
Régi vakolatok Baumit Open Lélegzô Homlokzati Lemezzel történô hôtechnikai felújítása esetén, mint ahogy az
egyébként is szokásos, dübelezés szükséges.
Tapaszolás, erôsítés
Lásd a Baumit Open Ragasztó Tapasz Fehér vagy a Baumit Open Üvegszövet Mûszaki Lapján.
Fedôréteg
A Baumit Open Alapozó és a Baumit Open Struktúra Vakolat felvitele
Lásd a Baumit Open Alapozó vagy a Baumit Open Struktúra Vakolat Mûszaki Lapján.

A szóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai elôírásaink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevôknek / felhasználóknak
adunk segítségül, nem köteleznek bennünket, nem alapoznak meg szerzôdéses jogviszonyt és adásvételi szerzôdésbôl adódó mellék-kötelezettséget. Nem mentesítik a vevôt termékeink tervezett felhasználási célra való alkalmasságának saját felelôsségre történô ellenôrzése alól.
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A teljes Baumit Open Lélegzô Homlokzatra vonatkozó utasítások
A munkavégzés és a kötési folyamat alatt a levegô, az anyag és az alapfelület hômérséklete nem lehet kisebb
+ 5 ˚C-nál, a fedôréteg esetén + 8 ˚C-nál. A belsô vakolási, aljzatkészítési és tetôfedô munkákat be kell fejezni,
mert a falazat utólagos átnedvesedése nem következhet be. A csatlakozásokat és nyílásokat, ablakpárkány bádogozásokat megfelelô tömítettséggel kell elkészíteni.

