TEHNISKIE DATI

WATERSTOPPAGE
GRANULĒTS NĀTRIJA BENTONĪTS
APRAKSTS

WATERSTOPPAGE ir ķīmiski apstrādāts,
granulēts nātrija bentonīts, kuru izmanto
savienojumu vietu izolēšanai CETCO hidroizolācijas sistēmās. Nonākot saskarē ar
mitrumu, WATERSTOPPAGE veido blīvu, zemas caurlaidības “pastai” līdzīgu materiālu,
kas savienojumā ar nātrija bentonītu citos
hidroizolācijas sistēmas produktos, veidotu
vienotu hidroizolācijas membrānu.
WATERSTOPPAGE Brīvās uzbriešanas jauda: divi grami, izsijāti dejonizētā ūdenī, uzbriest aizpildot tilpumu, kas ir vismaz 16 cc.

PIELIETOJUMS

WATERSTOPPAGE pielieto, lai aizpildītu dobumus un spraugas pamatnē, pirms bentonīta hidroizolācijas materiāla ieklāšanas.
Tas piemērots arī blīvēšanai ap plātnes pieslēgumiem, veidojot nepārtrauktu hidroizolācijas sistēmu.

WATERSTOPPAGE pielietojams pamatu/sienas sadures vietās stūra noapaļojuma izveidei, lai nodrošinātu papildu hidroizolācijas
aizsardzību.
Pirms galvenā hidroizolācijas materiāla ieklāšanas, uz tuneļiem un ar augsni klātiem
jumta segumiem, uzklāt arī 3 mm biezu WATERSTOPPAGE kārtu. WATERSTOPPAGE nav
piemērots izplešanās šuvju izveidei.

IEPAKOJUMS

WATERSTOPPAGE pieejams 25 kg maisos;
40 maisi uz paletes. Tilpums no 25 kg maisa ir 26 litri.

IESTRĀDE

Pirms WATERSTOPPAGE iestrādes, virsmas
attīrīt no netīrumiem un citiem nosēdumiem.
Veikt nelielu iegriezumu maisa stūrī, lai būtu
vieglāk kontrolēt produkta iebēršanas virzienu. Iestrādāt pēc tehnoloģijas, ap pieslēgumiem, pamatiem un citiem elementiem.

Ierobežojumi: WATERSTOPPAGE nelietot
vietās, kur uz virsmas ir stāvošs ūdens, kā
arī nelieto nokrišņu laikā. WATERSTOPPAGE
ir paredzēts pazemes hidroizolācijas darbiem. Produktam ir nepieciešama pareiza
norobežošana. Augsnei, kas atrodas saskarē ar materiālu, jābūt sablīvētai vismaz
līdz minimālajam 85% modificētā proktora
blīvumam.

DROŠĪBA

Lietot atbilstošas ventilācijas apstākļos, un
izvairīties no putekļu ieelpošanas. Darbiniekiem jālieto apstiprināti respirātori, aizsargapģērbs un acu aizsargi. Izvairīties no
ādas un acu kontakta. Ja notikusi saskare,
nekavējoties nomazgāt. Nepieļaut nokļūšanu organismā. Citus brīdinājumus un drošības informāciju skatīt DDL.

APTUVENAIS PATĒRIŅŠ NO VIENA 25 KG MAISA
PIELIETOJUMS
Sienas/pamatu šuve 38 mm
Jumta klāja slānis 3 mm biezumā

STANDARTA PATĒRIŅŠ
10.0 lnm (apmēram); sausas granulas
25.0 lnm (apmēram); granulas sajauktas ar ūdeni, lai veidotu “pastu”
87 sq ft² (8 m²)
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