Műszaki adatlap

ISOPAST-RUBBER
Elasztikus bitumenes kence
Leírás
Elasztikus bitumenes kence, mely kiváló
minőségű aszfaltból, műgyantából és speciális
adalékokból
áll.
Az
anyag
nagyfokú
ellenállóképességgel bír vizes környezetben,
ahol
megtartja
kiváló
rugalmasságát.
Tapadása betonhoz, fémhez, fához, stb első
osztályú.
Alkalmazási terület
Az ISOPAST-RUBBER alkalmas cementalapok, tartóoszlopok, teraszok, tetők, vízzel
érintkező fa és fémfelületek hatékony
vízszigetelésére.
Műszaki adatok
Állag:

sűrű gél

Szín:

barna-fekete

Víztartalom:

25-30% (súlyarány)

Kötőanyag tartalom:

70-75% (súlyarány)

Fajsúly:

1,10 kg/lit

pH:

10

Hőellenálló képesség:

+120°C-ig

Rugalmasság:

> 200%

Száradási idő:

2-3 days

Szerszámok tisztítása:
A szerszámokat használat után alaposan
mossuk el tiszta vízben.

Felhasználási javaslat
1. Alapfelület
A
szigetelendő
alapfelületnek
száraznak és tisztának kell lennie.

teljesen

2. Felhordás
Használat előtt alaposan keverjük fel az
ISOPAST-RUBBER-t.
Az
anyag
felhasználásra kész, de max 30% vízzel akár
hígíthatjuk is. Az ISOPAST-RUBBER-t
ecsettel vagy szórópisztollyal vigyük fel, 2
rétegben. A második réteget csak az első
réteg teljes száradása után hordjuk fel.
Ha a szigetelést poliészter vagy üvegszál
szövettel szeretnék még erősebbé tenni, azt
az első, még nedves réteg tetejére fektessük
le. Ezt követően még 2 réteget hordjunk fel az
első, megerősített rétegre.
Anyagigény
•
•
•

Függőleges felületre:
0,35-0,50 kg/m2/réteg.
Vízszintes felületre, erősítés nélkül:
0,35-0,50 kg/m2/réteg.
Vízszintes felületre, erősítéssel
1,5-2,0 kg/m2 összesen.
Kiszerelés

Az ISOPAST-RUBBER
vödörben kapható.

19

kg-os

fém

Tárolás
A gyártástól számított 12 hónapig tárolható
lezárt
csomagolásban,
száraz,
hűvös,
fagymentes helyen.
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Az ebben az adatlapban szereplő műszaki információk és utasítások a vállalatunk Kutatás és Fejlesztés Osztályának
tapasztalatain alapulnak, mely a termékek hosszútávú gyakorlati felhasználására alapoz. Az ajánlásokra és javaslatokra, mely a
termékek használatára vonatkoznak, nem vállalunk garanciát, mivel a helyszíni felhasználás körülményeire nincs hatással
vállalatunk. Ezért a felhasználó felelős azért, hogy megerősítést nyerjen arról, hogy a termék valóban alkalmazható a felmerült
műszaki problémára. A műszaki adatlap jelenlegi kiadása automatikusan érvénytelenít minden előző kiadást, mely ugyanezen
termékre vonatkozott.

