Τεχνικό Φυλλάδιο

ISOPAST-RUBBER
Ελαστοµερές ασφαλτικό γαλάκτωµα
Ιδιότητες

Τρόπος χρήσης

Ελαστοµερές ασφαλτικό γαλάκτωµα αποτελούµενο
από εκλεκτής ποιότητας άσφαλτο, ρητίνες και ειδικά πρόσθετα. Χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα υψηλή
αντοχή στην υγρασία και εξαιρετική ελαστικότητα.
Έχει άριστη πρόσφυση σε διάφορα υποστρώµατα,
όπως σκυρόδεµα, ξύλο, µέταλλο, παλιές ασφαλτικές επιστρώσεις κλπ.

1. Προετοιµασία υποστρώµατος
Η επιφάνεια που πρόκειται να στεγανωθεί προστατευθεί πρέπει να είναι εντελώς στεγνή και
καθαρή.

Πεδία εφαρµογής
Χρησιµοποιείται για τη στεγάνωση θεµελιώσεων, τοίχων αντιστήριξης, δωµάτων, κεκλιµένων στεγών,
υπόγειων δεξαµενών από την εξωτερική πλευρά κλπ.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

2. Εφαρµογή
Πριν από τη χρήση, ανακατεύουµε καλά το υλικό
και το εφαρµόζουµε ως έχει ή αραιωµένο µε νερό
έως και 30% κατ’ όγκο. Το ISOPAST-RUBBER
εφαρµόζεται µε βούρτσα ή πιστόλι ψεκασµού σε
δύο στρώσεις. Η δεύτερη στρώση ακολουθεί αφού
στεγνώσει πλήρως η πρώτη.
Σε περίπτωση ενίσχυσης της στεγανωτικής στρώσης µε υαλόπλεγµα, υαλοπίληµα ή πολυεστερικό
ύφασµα, προτείνεται η εφαρµογή 3 στρώσεων µε
τον οπλισµό να τοποθετείται πάνω στη νωπή πρώτη στρώση.

Μορφή:

παχύρρευστος πολτός

Απόχρωση:

καστανόµαυρο

Περιεκτικότητα
σε νερό:

40-45% κ.β.

•

Περιεκτικότητα σε
συνδετικό υλικό:

55-60% κ.β.

•

Πυκνότητα:

1,10 kg/l

•

pH:

10

Θερµοκρασιακή αντοχή:

- 5°C έως +120°C

Επιµήκυνση κατά
τη θραύση:

> 200%

Ωρίµανση:

2-3 ηµέρες

Καθαρισµός των εργαλείων:
Τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται επιµελώς µε
νερό, αµέσως µετά τη χρήση τους.

Κατανάλωση
Σε κατακόρυφες επιφάνειες:
2
0,35-0,50 kg/m /στρώση.
Σε οριζόντιες επιφάνειες, χωρίς οπλισµό:
2
0,35-0,50 kg/m /στρώση.
Σε οριζόντιες επιφάνειες, µε οπλισµό:
2
1,5-2,0 kg/m συνολικά.

Συσκευασία
∆οχεία 19 kg.

Χρόνος ζωής - Αποθήκευση
12 µήνες από την ηµεροµηνία παραγωγής σε
κλειστά δοχεία, σε χώρους δροσερούς, προστατευµένους από την υγρασία και τον παγετό.
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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.

