Uszczelniacz asfaltowo-kauczukowy

KARTA
TECHNICZNA

U-BOOT 402

Formulacja asfaltu, ¿ywic, w³ókien i rozpuszczalników organicznymi wymieszana z dodatkami chemicznymi
daje doskona³¹ przyczepnoœæ do wszelkiego rodzaju pod³o¿y budowlanych nawet podczas deszczu a tak¿e
pod wod¹!

USZCZELNIACZ NA KA¯D¥ POGODÊ A TAK¯E POD WODÊ !

asfalt, ¿ywice, kauczuk , rozp. organiczny;
Sucha masa

76 %
-20 do +80 C
czarny
300

PRZEZNACZENIE.

W£AŒCIWOŒCI.

Idealny jako uszczelniacz do wszystkich prac dachowych jak i w czêœciach podziemnych budowli chroni¹c,
uszczelniaj¹c i zapobiegaj¹c przeciekom we wszelkiego
rodzaju po³¹czeniach. Prace te mo¿na prowadziæ tak¿e
w deszczu jak i pod wod¹!
Mo¿na stosowaæ w stycznoœci ze styropianem!

- trwale elastyczny,
- odporny na: promieniowanie UV i inne
czynniki atmosferyczne; nie sp³ywa,
- wi¹¿e bezskurczowo
- nie powoduje korozji blach ocynkowanych,
- nie niszczy styropianu
- utwardza siê pod wp³ywem odparowania
rozpuszczalnika,
- przyczepnoœæ do wielu pod³o¿y tak¿e
mokrych jak i pod wod¹;

ZASTOSOWANIE
Doskona³y uszczelniacz obróbek blacharskich,
szczelin przepustów dachowych, rynien, rur
spustowych, œwietlików, kominów,
- uszczelnianie pêkniêæ i szwów, studzienek
kanalizacyjnych z³¹czy materia³ów bitumicznych z metalami, drewnem,kamieniem
i pod³o¿ami mineralnymi;
- uszczelnianie budowli w czêœciach
podziemnych, itp.

POD£O¯A
Mog¹ byæ suche, mokre lub znajdowaæ siê pod wod¹, papy asfaltowe,
wszelkie pod³o¿a bitumiczne,
betony, tynki, ceg³y; Kamieñ,
metale, szk³o, powierzchnie
drewnopochodne.

SPOSÓB STOSOWANIA:
Powierzchnie powinny byæ czyste, wolne od kurzu,
py³u, t³uszczu i smaru. Z³¹cza powinny byæ wype³nione sznurem PE. Wyrób przed u¿yciem nale¿y
przechowywaæ przez 24 godziny w temperaturze
pokojowej. Na³o¿on¹ masê mo¿na wyg³adzaæ
szpachelk¹ zmoczon¹ w wodzie. Po zakoñczeniu
pracy narzêdzia wytrzeæ rêcznikiem papierowym i
umyæ rozpuszczalnikiem. Przed zastosowaniem
wyrobu zaleca siê wykonanie próby przyczepnoœci
na stosowanym pod³o¿u.

DOKUMENTY ZWI¥ZANE
- Dekl. Zg. 88/2010 z 25.08.2010
- PN-B-24620:1998/Az1:2004.
- Masa asfaltowa Arbolex AQUA-STOP
- Posiada atest PZH.
- Karta charakterystyki substancji chemicznej
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OGÓLNE WYTYCZNE STOSOWANIA
szczeliny o szerokoœci do 10mm

WYDAJNOŒÆ
spoina 5x5 mm - ok 12mb z kartusza 300ml

1
szerkoœæ
= 1
g³êbokoœæ

Uszczelniacz asfaltowo-kauczukowy

10mm B<10mm

sznur dylatacyjny

szczeliny o szerokoœci 10-30 mm
1
szerkoœæ
= 0,5
g³êbokoœæ
B>10mm

1/2 B

sznur dylatacyjny
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