TECHNINIAI DUOMENYS
COVERCOL AB RAPID
DVIKOMPONENČIAI ELASTINGI HIDROIZOLIACINIAI KLIJAI
NAUDOJIMAS
COVERCOL AB RAPID– tai dviejų komponentų hidroizoliaciniai klijai, kurių sudėtije yra hidraulinių rišiklių ir akrilo
elastomerų, kurie esant deformacijoms nepleišėja. COVERCOL AB RAPID- tai klijai plytelėms, kurie kartu sudaro ir
hidroizoliaciją. Jie naudojami klijuojant plyteles balkonuose tiek ant naujo, tiek ant seno pagrindo (pvz.: senos
plytelės). Terasose ši medžaiga naudojama betono apsaugai ir plytelių priklijavimui. Remonto metu naujos plytelės
klijuojamos tiesiog ant senų, taip išvengiant brangių ardymo darbų ir kartu įrengiant hidroizoliaciją. Dėka savo
hidroizoliacinių savybių, COVERCOL AB RAPID apsaugo betoną nuo agresyvaus atmosferos poveikio. Jis taip pat
naudojamas baseinuose, konstrukcijų hidorizoliavimui ir pan. Šie klijai prie pagrindo stipriai priklijuoja įvairių tipų
apdailą (keramines, natūralaus akmens, kompozitines plyteles).
IŠEIGA
2
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Kaip hidroizoliacijos, su armuojančiu tinkleliu 1,5-2,0kg/m . Kaip klijų 3-5 kg/m (priklauso nuo plytelių ir glaistyklės
tipo).
DĖMESIO
- Nedenkite, kai temperatūra žemesnė nei +5ºC.
- Vasarą apsaugokite nuo tiesioginių saulės spindulių.
- Venkite maišymo rankiniu būdu. Nedelsiant po darbo, įrankius plaukite su vandeniu.
- Tiesiogiai ant COVERCOL AB RAPID dangos nėra vaikštoma (ji turi būti apsaugota plytelių sluoksniu).

SAUGUMO REIKALAVIMAI
- Mūvėkite pirštines ir dėvėkite akinius.
- Darbo vieta turi būti gerai vėdinama.
- Produktui patekus į akis, skubiai plaukite jas dideliu kiekiu vandens.
PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS
Paviršius turi būti lygus, švarus, be atskilusių dalelių, tepalų ar purvo. Ant paviršių, nuvalytų suslėgto vandens
srove, neturi būti vandens balų. Esant senų plytelių sluoksniui, visos suskilusios ar atšokusios plytelės
pašalinamos, o pavišius išlyginamas remontiniu mišiniu iki bendro paviršiaus lygio. Esamos grindjuostės
nuimamos.
MIŠINIO PARUOŠIMAS
Lateksą (komponentas B) įpilkite į indą maišymui, į jį palaipsniui pilkite sausą komponentą A, mišinį pastoviai
maišant mažų apsukų maišytuvu. Mišinys turi būti vientisas, be kietų gabaliuku.

DENGIMAS
COVERCOL AB RAPID denkite tolygiai nerūdijančio plieno glaistykle. Patikimam hidroizoliaciam sluoksniui įrengti
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pakanka 1,5-2 kg/m medžiagos. Vietose, kur danga bus veikiama didesnių įtempimų, COVERCOL AB RAPID
armuojamas šarmams atspariu tinkleliu iš stilko pluošto (akučių dydis 4x5 mm). Tinklelis klojamas ant šviežiai
užtepto COVERCOL AB RAPID sluoksnio. Vertikalių ir horizontalių paviršių sandūroje hidroizoliacinį sluoksnį
įrenkite iki grindjuosčių lygio. Hidroizoliaciniam sluoksniui sukietėti užtenka 5 valandų, vėliau galima kloti plyteles,
naudojant ta pačią medžiagą. Kad nesusidarytų tuštumos po plytelėmis, klijuojamą pusę taip pat ištepkite klijais.
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KOMPONENTAS A
Išvaizda

milteliai

Spalva

balta

Tankis

1,35 kg/l

Saugojimo laikas originalioje pakuotėje

12 mėnesių

KOMPONENTAS B
Išvaizda

lateksas

Spalva

balta

Svoris

1,01 kg/l

Degumas

nedegus

Saugojimo laikas originalioje pakuotėje

12 mėnesių

COVERCOL AB RAPID
Maišymo santykis: KOMPONENTAS A : KOMPONENTAS B = 15:5
Dengimo temperatūra

nuo +5°C iki +35°C

Mišinio veiksmingumas prie 20°C

50 minučių

Vaikščioti galima (kaip klijai plytelėms)

Po 6 val.

Atsparumas tempimui

3,2N/mm

Temperatūrinės tarnavimo ribos

nuo –40 iki +90 C

Garų laidumo koeficientas

µ<1500
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