TECHNINIAI DUOMENYS

SWELLSEAL MASTIC WA
Brinkstantis hermetikas, naudojamas ant šlapio paviršiaus ir
po vandeniu
Swellseal Mastic WA - vienkomponentis pilkas poliuretaninis brinkstantis
hermetikas ir klijai. Naudojamas technologinių siūlių ir sandūrų su vamzdžiais
sandarinimui. Plečiasi kontakte su drėgme.

Savybės ir privalumai







Galima naudoti ant šlapių paviršių ir po vandeniu.
Puikiai sukimba su dauguma paviršių, įskaitant PVC, HDPE, plieną ir pan.
Išbrinksta kontakte su vandeniu iki 200% pradinio tūrio.
Elastingas, puikiai prisitaiko prie nelygių paviršių.
Ilgaamžis.
Geras cheminis atsparumas, įskaitant naftos produktus, aliejus ir tepalus.

Panaudojimo sritys





Technologinių siūlių hermetinimui
Surenkamo gelžbetonio konstrukcijų sandarinimui
Vamzdžių įvadų sandarinimui
Swellseal juostų klijavimui

Paviršiaus paruošimas
Visi paviršiai turi būti švarūs ir stiprūs. Pašalinkite visas pašalines medžiagas, dažus, tinką, cemento pieną, tepalą
ir kitus taršalus. Jei hermetikas naudojamas ant labai šlapių paviršių arba po vandeniu, betoną užliekite ne vėliau
kaip po 6 valandų, kol hermetikas nepradėjo plėstis.

Naudojimas
310 ml švirkštas
Praplėškite apsauginę foliją švirkšto viršuje, taip pat pašalinkite apsauginį dangtelį dugne. Nupjaukite įstrižai
snapelį tinkamoje vietoje ir įstatykite į sandarinimo pistoletą.
600 ml pakuotė
Įdėkite hermetiką į tuščią statybinį švirkštą ir nupjaukite 1 cm pakuotės galiuką. Pritvirtinkite snapelį ir jo galą
nupjaukite įstrižai.
Swellseal Mastic WA išspaudžiama nenutrūkstančia juosta (ne mažiau kaip 10 mm) į technologinės siūlės ar
surenkamos konstrukcijos sandūros centrą. Tarp hermetiko ir betoninės konstrukcijos krašto turi likti ne mažiau
kaip 7 cm atstumas, kad besiplečianti mastika nesąlygotų konstrukcijos skilimo.

Valymas
Įrankius valykite tirpikliu iškart po panaudojimo. Sukietėjusius medžiagos likučius pašalinkite mechaniškai.

Techniniai duomenys
Kietųjų dalelių
Konsistencija
Tankis (prie 20°C)
Džiūvimas (prie 20°C and 60% R.H.)
Užsiliepsnojimas
Išdžiūvęs (po 7 dienų prie 25°C, 10 mm storio)
Išsiplėtimas kontakte su vandeniu

100%
Pasta
3
1,45 kg/dm
10 val
> 130°C

Testas DNC
Testas DNC
DIN 53504
Testas DNC

Apie 200% sauso tūrio

Testas DNC
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Išeiga
Sandarinamos siūlės ilgis
(310 ml)
20 - 25 m
8 - 10 m
4-5m
Apie 3 m

Antgalio
diametras
3 mm
6 mm
8 mm
10 mm

Sandarinamos siūlės ilgis
(600 ml)
40 - 50 m
16 - 20 m
8 - 10 m
Apie 6 m

Pakuotė
310 ml:
600 ml:

12 vnt dėžėje; 1 paletė = 75 dėžės
12 vnt dėžėje; 1 paletė = 40 dėžių

Saugojimas
Swellseal Mastic WA sandėliuojamas sausoje vėsio (5°C – 30°C) patalpoje. Saugokite produktą nuo drėgmės ir
šalčio. Galiojimo laikas uždaroje sandarioje originalioje pakuotėje – 12 mėnesiai.

Sveikata ir saugumas
Swellseal Mastic WA - skaitykite Saugos Duomenų Lapus.
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