TECHNINIAI DUOMENYS

BENTORUB +
Plėtri bentonitinė hidroizoliacinė juosta
Bentorub+ – plėtri bentonitinė hidroizoliacinė juosta technologinių siūlių monolite ir gelžbetonio sandūrų
sandarinimui. Kontakte su vandeniu Bentorub+ išbrinksta iki 4V (300% tūrio).

Savybės ir privalumai





Atlaiko vidutinį – aukštą vandens slėgį.
Lėtai brinksta.
Klijuojama arba tvirtinama vinimis.
Lanksti ir stipriai brinkstanti, todėl atlaiko nedidelius konstrukcinius judėjimus.

Panaudojimo sritys
 Vertikalių ir horizotalių siūlių, sandūrų su vamzdžiais sandarinimui
 Technologinių siūlių monolite sandarinimui, kur nuo siūlės krašto iki betono konstrukcijos pakraščio yra 10 cm ir
daugiau.

Tvirtinimas
Tvirtinanti vinimis galima tik į šviežiai išlietą monolitą. Bentorub+ tvirtinama prie lygaus paviršiaus. Prikalti reikia kas
25 cm. Prikalimo metu juosta turi būti pakankamai įtempta, kad visu paviršiumi priglustų prie betono. Tačiau ji
negali būti ištempta. Galuose juosta turi persidengti 5-10 cm. Nuo juostos iki betono konstrukcijos pakraščio turi
būti ne mažiau kaip 7 cm atstumas.
Vengti darbo su juosta stipraus lietaus metu, nes tai gali sąlygoti priešlaikinį brinkimą.

1. Pašalinkite nuo paviršiaus nešvarumus

2. Jei reikia, paviršių išlyginkite

2. Išvyniokite juostą ir guldykite ją
konstrukcijos viduryje taip, kad į šonus
liktų ne mažiau kaip 7 cm.

4. Tvirtinkite juostą mechaniškai
maždaug kas 25 cm
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5. Galuose juosta turi persidengti apie 5-10 cm

Techniniai duomenys
Brinkimas
Slėginis atsparumas
Pailgėjimas lenkiant
Kietumas Shore A
Tankis
Svoris
Tarnavimo temperatūra

min. 4 V
8 barai
apie 7500%
apie 50
3
apie 1,44 kg/dm
0,72 kg/m
-45°C - 120°C

Išmatavimai
Bentorub+: 20 x 25 mm, 5 m ilgio juosta

Pakuotė
30 m dėžėje

Saugojimas
Neribotas sandėliavimas sausoje patalpoje.

Sveikata ir saugumas
Naudojimo metu visada dėvėkite apsauginę aprangą, pirštines ir apsauginius akinius. Patekus ant odos arba į akis,
skubiai plaukite dideliu kiekiui švaraus vandens. Jei sudirgimas nepraeina, kreipkitės į gydytoją. Dėl detalesnės
informacijos skaitykite Saugos Duomenų Lapus.
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