Műszaki adatlap

SECCO Flexifol 1
1 komponensű folyékony fólia

TERMÉKLEÍRÁS
Egykomponensű, félig folyékony vízszigetelő fólia, adalékokkal
gazdagított diszperziós polimer bázissal. Száradás után rugalmas,
szoros, vízálló és fagyálló bevonatot képez, amely jól tapad az aljzathoz. Nem tartalmaz szerves anyagokat.
.

ALKALMAZÁS

ELŐNYÖK
✔
✔
✔
✔
✔
✔

tartósan rugalmas
jó tapadási tulajdonságokkal rendelkezik
fagyálló
időjárásálló
függőleges és vízszintes felületekhez
beltéri és kültéri használatra

Beltéri 1K vízszigetelés. Magas páratartalmú helyiségekben alkalmazható burkolás előtt. Aljzatok és oldalfalak, vízszigetelésére
kifejlesztett magas rugalmasságú, hézagkitöltő anyag, mely kiválóan alkalmas a fürdőszobák és további vizes helyiségek beltérben
történő vízszigetelésére. Ajánlott rétegszám: minimum 2 réteg,
anyagigény: 1,5 kg/m2/2 réteg.

TERMÉK PARAMÉTEREK
Anyag :
Szín :
Rétegvastagság (mm): :
Felületi tömeg (1 mm vastagságnál) (g/m2):
Tapadás a felülethez (MPa):
Rétegszáradási idő (óra):
első réteg:
második réteg:
Vízállóság:
Alkalmazási hőmérséklet (°C):
Hőállóság (° C):
Kötési idő (óra):
Anyagszükséglet (kg/m2):

kopolimer emulzió
kék
0,3 ± 0,6
1,70 ÷1 0 %
≥ 0,5
1,5-3
kb. 6
nincs behatolás és súlygyarapodás ≤ 20 g
+5 /+35
-20 / +70
12 falazatnál, 24 burkolatnál és kerámia burkolólapnál
1,0 ÷1,5

TÁROLÁS

CSOMAGOLÁS
Kapacitás
(kg)
2.5
5
13

Típus
vödör
vödör
vödör

Mennyiség/
raklap (db)
128
100
39

Mennyiség/
raklap (kg)
320
500
507

A termékeket eredeti, sértetlen, légmentesen zárt csomagolásban, száraz helyiségben, +10 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten tárolja. Ne tegye ki közvetlen napfénynek és
légköri hatásoknak. Felhasználható: a gyártás időpontjától
számított 12 hónapig. Fagytól védett helyen tartandó.

ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ
Az alapnak tisztának, száraznak, por-, zsír- és olajmentesnek kell lennie.
Használat előtt alaposan keverje össze keverővel. Ne hígítsa, ne sűrítse és ne keverje össze más termékekkel.
Legalább két vízszigetelő réteget kell felhordani. Az első réteget ecsettel vagy hengerrel bőségesen kell felhordani. A második réteget körülbelül 3 óra múlva kell felhordani. A száradási idő a levegő hőmérsékletétől és
- terhelésnek
páratartalmától függ, ezért győződjünk meg arról, hogy az első réteg száraz. A padlón, fokozott
kitett helyeken (pl. gyalogos forgalom) várjon 6 órát a második réteg felhordása előtt. A második réteget az
első rétegre kell felhordani, kereszt-keresztező technikával. Minden rétegnek száraznak kell lennie a teljes felületén. A végső bevonatnak körülbelül 1 mm vastagnak kell lennie. Miután a vízszigetelő bevonatok teljesen
megszáradtak, folytassa a kerámialapok ragasztásával rugalmas ragasztóval. A munkát +5 ° C és +35 ° C közötti hőmérsékleten kell elvégezni. Minden adat +23 °C hőmérsékletre és 50% relatív páratartalomra vonatkozik.
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Az alapnak tisztának, száraznak, por-, zsír- és olajmentesnek kell lennie. Az ebben a műszaki adatlapban található információkat szakmai tapasztalataink, legjobb tudásunk és jóhiszeműség alapján fejlesztettük ki. Ez a műszaki adatlap meghatározza az anyagfelvétel körét és az ajánlott
munkamenetet, de nem helyettesítheti a kivitelező szakmai felkészültségét. A jelen műszaki adatlapon közölt információkon kívül be kell tartani az
építési szabályokat, az érintett nemzeti és európai szabványokat, jóváhagyási dokumentumokat, egészségügyi és biztonsági előírásokat stb. Ez a
műszaki adatlap minden korábbi verziót helyettesít.

