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Baumit Profil de soclu

Produs

Proprietăţi

Utilizare

Date tehnice

Asigurarea calităţii

Livrare

Prelucrare

Indicaţii şi generalităţi

Profil de soclu din aluminiu, cu lăcrimar.

Profil robust din aluminiu pentru montarea simplă a plăcilor termoizolante pentru faţade. Geometria specială asigură o 
rezistenţă suficientă chiar şi în cazul utilizării plăcilor termoizolante de grosimi mari.

Profil de închidere şi aliniament, asigură închiderea la partea inferioară sistemului termoizolant Baumit ETICS. Profilul 
este prevăzut cu lăcrimar pentru o evacuare direcţionată a apei. Pentru minimalizarea pericolului de fisurare în zona 
de îmbinare se recomandă utilizarea piesei de îmbinare /racordare a profilului pentru soclu care se poate procura 
suplimentar.

Grosimea termoizolaţiei  6 - 20 cm
Grosimea profilului   0,6 mm pentru 30 - 100 mm grosime termoizolaţie
    1 mm pentru 120 - 200 mm grosime termoizolaţie
Lungimea barei   2,5 m

Supraveghere curentă de către fabrica producătoare.

2,5 ml pe buc., 1 legătură = 10 buc. = 25 ml grosimi 6, 8, 10 cm
2,5 ml pe buc., 1 legătură = 6 buc. = 25 ml grosimi 12, 14, 16, 18, 20 cm

Stratul suport
Stratul suport trebuie să aibă capacitate portantă şi să fie lipsit de particule friabile. Verificarea stratului suport trebuie să 
fie efectuată conform normelor în vigoare.

Aplicare
Fixarea mecanică a profilului pentru soclu Baumit este executată la intervale de 30 cm cu piese din setul de montaj (diblu 
cu diblu cu holzşurub şi distanţieri). În cazul utilizării Riglei de racordare cu plasa Baumit pentru profilul de soclu, aceasta 
este aplicată pe profil cu decalare minimă de 10 cm a rosturilor şi se aliniază. Fâşia de plasă a riglei de racordare se 
fixează temporar. Profilurile de racordare aliniate se îmbină cu ajutorul piesei de racordare în zona de îmbinare.

Spaţiile (golurile) rezultate la montare (în cadrul toleranţelor admisibile), dintre perete şi profilul pentru soclu Baumit, 
trebuie să fie totdeauna obturate cu adeziv sau o bandă de etanşare a rosturilor.

Profil de închidere şi aliniament

Reduce fisurarea în zona de îmbinare

Pentru diverse grosmi de polistiren

Recomandări
Recomandările tehnice, verbale şi scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experienţei noastre, corespund stadiului 
actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului 
de vânzare-cumpărare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care 
urmează a fi folosit.

Fişa Tehnică din prezenta ediţie înlocuieşte ediţiile anterioare.


