Τεχνικό Φυλλάδιο

TIXOPHALTE
Ελαστοπλαστική συγκολλητική και σφραγιστική ασφαλτική
µαστίχη ψυχρής εφαρµογής
Ιδιότητες
Η TIXOPHALTE είναι µία ετοιµόχρηστη συγκολλητική και σφραγιστική ελαστοπλαστική µαστίχη ψυχρής εφαρµογής, µε βάση υψηλής ποιότητας τροποποιηµένη άσφαλτο και ελαστοµερή υλικά.
Περιέχει ακόµη χηµικά πρόσθετα, ειδικά fillers και
µικρή ποσότητα άφλεκτου διαλύτη.
Παρέχει µεγάλη και µόνιµη ελαστικότητα, απόλυτη
στεγανότητα (αντοχή σε µόνιµη παρουσία νερού)
και εξαιρετική πρόσφυση σε µεγάλη ποικιλία υποστρωµάτων καθώς και σε υγρά υποστρώµατα (ακόµη και κάτω από το νερό).

Πεδία εφαρµογής
• Σε δώµατα: Γενικές επισκευές ασφαλτικών επιστρώσεων (ασφαλτόπανα), επικόλληση ασφαλτοπάνων, επικόλληση θερµοµονωτικών πλακών κλπ.
• Σε κατασκευές: Σφράγιση αρµών σε κάθετες ή
επικλινείς επιφάνειες από σκυρόδεµα, τούβλο ή
µέταλλο. Κατάλληλο για την επικόλληση διαφόρων
υλικών.
• Σε υδραυλικές εργασίες: Σφράγιση αρµών και
ρωγµών σε κανάλια, υδρορροές κλπ. καθώς και
σφράγιση αρµών διαστολής κάτω από την επιφάνεια του νερού (υποβρυχίως).

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Μορφή:

θιξοτροπική
ελαστοπλαστική
µαστίχη

Απόχρωση:

µαύρη

Πυκνότητα:

1,38 kg/lit στους
+20ºC

Χρόνος πήξης:

1-10 µέρες ανάλογα µε το υπόστρωµα

∆ηµιουργία «επιδερµίδας»:

µετά από 30 min

Αντίσταση ροής:
(ροή 1,5 mm µετά
από 14 ηµέρες)

> + 90ºC

Σηµείο έναρξης ροής:
(ρευστοποίηση)

+ 200ºC

Το υλικό παραµένει απόλυτα σταθερό σε θερµοκρασίες από -35ºC ως +110ºC.

Τρόπος χρήσης
1. Υπόστρωµα
Συνιστάται να καθαρίζεται καλά το υπόστρωµα
(διανοιγµένος αρµός) από σκόνες, χαλαρά υλικά
κλπ.
2. Εφαρµογή
H TIXOPHALTE εφαρµόζεται εν ψυχρώ µε χειροπίστολο (συσκευασία φύσιγγας), µε πιστόλι πεπιεσµένου αέρα ή µε σπάτουλα. Η άκρη του στοµίου
εξαγωγής πρέπει να παραµένει κατά το δυνατόν
καθαρή προκειµένου να διατηρείται σταθερή η παροχή υλικού και να εξασφαλίζεται οµαλή επιφάνεια
τελειώµατος.
Σε περίπτωση εφαρµογής µέσα στο νερό και προκειµένου να επιτευχθεί ικανή πρόσφυση, είναι σηµαντικό να κρατείται η απόσταση ανάµεσα στο
στόµιο εξαγωγής της µαστίχης και το υπόστρωµα,
όσο το δυνατόν πιο µικρή και οπωσδήποτε µικρότερη των 3 mm, έτσι ώστε η αρχική πρόσφυση να
επιτυγχάνεται µε τον εκτοπισµό του νερού.
Ο χρόνος κατεργασίας (open time) και ο χρόνος
πήξης του υλικού επηρεάζονται από παράγοντες,
όπως η θερµοκρασία, ο τύπος του υποστρώµατος
και η απορροφητικότητά του καθώς και από το
πάχος εφαρµογής.
H TIXOPHALTE µπορεί να δεχθεί ελαφρά φόρτιση
αµέσως µετά την εφαρµογή της. Η µέγιστη αντοχή
της αναπτύσσεται µετά την πήξη του υλικού µε
εξάτµιση όλου του διαλύτη του.
Ο καθαρισµός των εργαλείων µπορεί να γίνει µηχανικά. Τα υπολείµµατα του υλικού µπορούν να
καθαριστούν µε τη βοήθεια διαλύτη (π.χ. µε το διαλύτη SM-12).

Κατανάλωση

Χρόνος ζωής - Αποθήκευση

Για γέµισµα αρµών: περίπου 1,40 kg/lit όγκου αρµού.

12 µήνες από την ηµεροµηνία παραγωγης σε
χώρους δροσερούς και ξηρούς, προστατευµένους
από παγετό.

Συσκευασία
• Φύσιγγα 310 ml.
• Λουκάνικο 600 ml.

Παρατηρήσεις
• Η θερµοκρασία κατά τη διάρκεια της εφαρµογής
συνιστάται να κυµαίνεται µεταξύ +5ºC και +30ºC.
• Πετρελαιοειδή προϊόντα σε επαφή µε το υλικό
µπορούν να το αλλοιώσουν.
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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.

