
 

Baumuls - D 
 
Neužpildanti dengiamoji masė bituminės emulsijos pagrindu  
 
Naudojimas: 
Baumuls - D yra dengiamoji masė, skirta stogo lakštams ir kitoms bituminėms stogo konstrukcijoms. Be to, 
Baumuls - D mase sandarinamos pamato plokštės ir tos statybinės konstrukcijos, kurios liečiasi su žeme, 
apsaugant jas nuo dirvožemio drėgmės. 

Savybės: 
Baumuls - D pasižymi šiomis savybėmis: 
• atitinka AIB reikalavimus, 
• geros apdorojimo savybės esant ir drėgnam pagrindui, 
• be tirpiklių, todėl ekologiška, 
• geras sukibimas su bituminiais ir mineraliniais pagrindais, 
• tinka apdorojant patalpų viduje, 
• greitai džiūsta. 

Apdorojimo nurodymai:  

Oro sąlygos: 
Apdorojant Baumuls - D, statybinės konstrukcijos paviršiaus ir aplinkos temperatūra turi būti aukštesnė nei 5 °C. 
Apdorojimo ir džiūvimo ciklo metu reikia vengti vandens, lietaus ir šalčio poveikio. 

Pagrindas: 
Statybinės konstrukcijos, kurios padengiamos Baumuls - D gruntu, turi būti tvirtos, lygios, be ertmių, žiojinčių 
įtrūkimų ir iškyšų bei nešvarumų. Atviri įdubimai, didesni nei 5 mm, pavyzdžiui, betono ertmės, atviri plyšiai ties 
sandūromis ir atraminės siūlės turi būti sutvarkyti tinkamu skiediniu. Atviri iki 5 mm dydžio plyšiai ties 
sandūromis ir netinkamai susiformavęs paviršius ar nelygumai dėl akmenų turi būti sutvarkyti tinkuojant (plonasis 
arba išlyginamasis tinkas), užsandarinti ir išlyginti sandarinimo šlamais arba specialiu glaistu. 

Sandarinimas: 
Paviršius Baumuls - D mase padengiamas mažiausiai dviem sluoksniais, pavyzdžiui, naudojant šepetuką, 
glaistyklę, teptuką ar pan. Kitus sluoksnius galima padengti tik visiškai išdžiuvus ankstesniam sandarinamajam 
sluoksniui. Sluoksnis yra išdžiūvęs, kai jis yra tvirtai sulipęs su pagrindu. Tam, kad sandarinimo medžiagai dengti 
naudojamus prietaisus būtų lengva išplauti, prieš naudojimą juos reikia sudrėkinti, o vandeniu plauti iškart po 
naudojimo. 

Teorinės medžiagos sąnaudos: 
Vienam sluoksniui reikia apie 0,4-0,5 kg/m2 bituminės emulsijos. 

Laikymas: 
Neatidaryta originali Baumuls - D masės pakuotė gali būti laikoma mažiausiai 9 mėnesius. Atidarytą pakuotę 
galima laikyti, jei pakuotė tinkamai uždengta. Pakuotę reikia saugoti nuo šalčio. Reikia vengti tiesioginių saulės 
spindulių arba didelio karščio poveikio. 

Pakuotė: 

12 kg ir 28 kg pakuotė  

Valymo priemonės: 
Nesukietėjusi sandarinimo medžiaga: vanduo, 
Sukietėjusi sandarinimo medžiaga: Įprasti tirpikliai arba benzinas, 
Esant sąlyčiui su oda:  pasta rankoms plauti. 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
Techniniai duomenys: 
Sauso sluoksnio savybės: 
Konsistencija: šiek tiek klampus 
Rišiklio rūšis: bitumas 
Masės dalis, tirpus bitumas (DIN 1996): apie 60 % 
Atsparumas šilumai esant 70 °C (AIB): nesiformuoja nutekėjimai 
Atsparumas šalčiui esant 4 °C (AIB): lenkiant jokių įtrūkimų 
Nepralaidumas vandeniui (AIB 0,2 bar, 8 h): sandarus 
Tankis (DIN 52 004): apie 1,03 g/cm³ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ši informacija apie produktą atitinka mūsų dabartinę turimą informaciją. Nurodyti duomenys yra vidutinės reikšmės esant normalioms produkto 
naudojimo sąlygoms. Produkto naudotojas privalo patikrinti, ar produktas tinkamas naudoti ir, ar jį galima naudoti numatytam tikslui. Mes Jums 
mielai patarsime, jei turėsite specifinių klausimų dėl produkto naudojimo. Galioja mūsų „Bendrosios verslo ir tiekimo sąlygos“. 
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