Τεχνικό Φυλλάδιο

ADIFLEX-B
Ελαστικοποιητής κονιαµάτων
Ιδιότητες

Τρόπος χρήσης - Κατανάλωση

Το ADIFLEX-B είναι ένα ελαστοµερές γαλάκτωµα,
που προστιθέµενο στα τσιµεντοειδή επαλειφόµενα
στεγανωτικά κονιάµατα, στις υδραυλικές κόλλες
πλακιδίων, στα τσιµεντοκονιάµατα, στα υδατοδιαλυτά χρώµατα κλπ. τους προσδίδει:

1. Υπόστρωµα
Το υπόστρωµα πρέπει να είναι απαλλαγµένο από
λάδια, σκόνες, σαθρά υλικά κλπ. και να είναι κατά
το δυνατόν επίπεδο. Ακόµη πρέπει να διαβρέχεται,
χωρίς όµως να δηµιουργούνται λιµνάζοντα νερά.
Πολύ πορώδεις επιφάνειες, όπως ποροµπετόν,
γυψοσανίδες, µοριοσανίδες κλπ., πρέπει να ασταρώνονται µε το ακρυλικό αστάρι UNI-PRIMER.

•
•

•

Υψηλή ελαστικότητα.
Στεγανότητα.
Αυξηµένη πρόσφυση µε το υπόστρωµα.

Πεδία εφαρµογής
Το ADIFLEX-B χρησιµοποιείται για την ελαστικοποίηση:

• Των επαλειφόµενων τσιµεντοειδών στεγανωτικών
κονιαµάτων (π.χ. AQUAMAT), όταν η επιφάνεια
που πρόκειται να στεγανοποιηθεί παρουσιάζει ή
αναµένεται να παρουσιάσει τριχοειδείς ρωγµές.
• Των υδραυλικών κολλών πλακιδίων (π.χ. ISOMAT
AK 20), για τοποθέτηση πλακιδίων σε υποστρώµατα
που υπόκεινται σε συστολοδιαστολές ή δονήσεις.
Το ADIFLEX-B µπορεί ακόµη να χρησιµοποιηθεί
για την ελαστικοποίηση και άλλων τσιµεντοκονιαµάτων.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Βάση:

υδατική διασπορά
ακρυλικού πολυµερούς

Απόχρωση:

λευκό

Ιξώδες:

485 mPa·s
(Brookfield,+23ºC)

Πυκνότητα:

1,03 kg/lit

2. Ελαστικοποίηση επαλειφόµενων
τσιµεντοειδών στεγανωτικών
Πλήρης ελαστικοποίηση του AQUAMAT
Το περιεχόµενο ενός σάκου 25 kg AQUAMAT
προστίθεται σε 10 kg ADIFLEX-B υπό συνεχή ανάδευση, καθώς και µικρή ποσότητα νερού (περίπου
1 kg), ανάλογα µε την επιθυµητή εργασιµότητα.
Μερική ελαστικοποίηση του AQUAMAT
Σε περιπτώσεις που η απαίτηση σε ελαστικότητα
είναι µικρότερη, µπορούµε να αναµίξουµε 25 kg
στεγανωτικού κονιάµατος AQUAMAT µε 5 kg
ADIFLEX-B, καθώς και ποσότητα νερού, ανάλογα
µε την επιθυµητή εργασιµότητα (περίπου 4 kg).
3. Ελαστικοποίηση κολλών πλακιδίων
Πλήρης ελαστικοποίηση της ISOMAT AK 20
Το περιεχόµενο ενός σάκου 25 kg ISOMAT AK 20
προστίθεται σε 10 kg ADIFLEX-B και 1-2 kg νερό
υπό συνεχή ανάδευση, µέχρι να προκύψει ένα
οµοιογενές µίγµα.
Μερική ελαστικοποίηση της ISOMAT AK 20
Σε περίπτωση που η απαίτηση σε ελαστικότητα είναι µικρότερη, µπορούµε να αναµίξουµε 25 kg
ISOMAT AK 20 µε 5 kg ADIFLEX-B, καθώς και ποσότητα νερού, ανάλογα µε την επιθυµητή εργασιµότητα (περίπου 3 kg).

Συσκευασία
• ∆οχεία 1 kg, 5 kg, 10 kg και 20 kg.
• Βαρέλια 150 kg.

Χρόνος ζωής - Αποθήκευση
12 µήνες από την ηµεροµηνία παραγωγής αποθηκευµένο στην αρχική, σφραγισµένη συσκευασία σε
ο
ο
θερµοκρασίες µεταξύ +5 C και 35 C. Προστατέψτε
το από την άµεση ηλιακή ακτινοβολία και τον
παγετό.

Παρατήρηση
Η θερµοκρασία κατά τη διάρκεια της εφαρµογής
πρέπει να κυµαίνεται µεταξύ +5ºC και +30ºC.
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Τα τεχνικά δεδοµένα και οι οδηγίες που περιλαµβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσµα της γνώσης και της εµπειρίας από το τµήµα
έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρµογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά µε την χρήση
των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρµογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας µας. Για τον λόγο
αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόµενη εφαρµογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση
του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούµενη έκδοση για το ίδιο προϊόν.

