EPDM SIZDIRMAZLIK BANDI YAPIŇTIRICISI

Solvent miktarı düňük.
EPDM bantların güvenli ve kalıcı
yapıňtırılması için kullanılır.
Yüksek malzeme uyumluluđu.
Düňük solvent oranı sayesinde neredeyse tüm yapı
yüzeylerinde kullanılabilir.
Son derece esnek
Elastik sızdırmazlık bantları ile birlikte yapı
hareketleri optimum ňekilde telafi edilir.
Son derece yüksek yapıňtırma
özellikleri
Hafif nemli (ıslak olmayan) zeminler
üzerinde de kuvvetli yapıňır.

Ambalaj
Torba

Hacim
ml
600

Art.-Nr.

Amb./Ad.

Yüksek tutunma mukavemeti
Yapıňkan malzeme duvar üzerinde akma yapmaz.
Kokusuz.

0893 700 150 20

Uygulama alanı:
Würth sızdırmazlık bandı pencere, kapı pervazları ve duvarlara yapıňtırılması için idealdir. Hafif
dengesiz pervaz yüzeylerinde de kullanılabilir.
Tipik yüzeyler: Beton, kireç tuđlası, sıva, ahňap, çelik, PVC, strafor.
Uygulama:
1. Hazırlık: Zeminler temiz, gresten, tozdan arındırılmıň ve yük taňımaya dayanıklı olmalıdır.
2. Montaj: Sızdırmazlık bandı yapıňtırıcısını yüzeye uygulayın ve spatula ile sürün. Yapıňtırıcı geniňliđi
bant geniňliđine bađlı olarak duvarda en az 40 mm, elemanlar üzerinde en az 30 mm geniňliđinde
ve 1 mm kalınlıđında olmalıdır. Sızdırmazlık bandı baskı silindiri ile hafifçe bastırılmalı ve stres
oluňmamasına dikkat edilmelidir.
3. Yapıňtırma sonrasında bant, 30 mm'ye kadar oynatılabilir.
Bilgi:
Flexband yapıňtırıcı, Flexband yapıňtırıcı Plus ve Sızdırmazlık bandı yapıňtırıcıları ıslak halde iken karňılıklı
birbirine temas etmemelidir. Önceden Butyl-/Bitumenprimer (Art.-Nr. 0982 875/876) uygulanmıň olan
zeminlerde kullanılmamalıdır. Çok sayıda farklı sistem olması sebebiyle bitümen zeminlerde ön deneme
yapmanızı tavsiye ederiz. Buhar bariyerleri, buhar frenleri ve çatı koruyucu filmlerinin yapıňtırması için
uygun deđildir.
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Teknik veriler
Kimyasal baz
Renk
Sertleňme hızı
Kabuk bađlama süresi
Uygulama sıcaklıđı
Sıcaklık mukavemeti
+ 20 °C'de raf ömrü

Hibrid poliüretan
siyah
yakl. 2 mm/24 saat (+ 23 °C ile 50 % bađıl nem oranı)
yakl. 60 dak (+ 23 °C ile 50 % bađıl nem oranı)
+ 5 °C ile + 35 °C
– 30 °C ile + 80 °C
9 ay

Bu bilgiler, test ve deneyimlerimizden ortaya çıkmıň olup sadece tavsiye niteliđindedir. Uygulamaların çeňitliliđi ve kontrolümüz dıňında bulunan depolama
ve uygulama ňartları sebebiyle uygulama sonuçları hakkında bir taahhütte bulunamıyoruz. Bu aynı zamanda halihazırda sunduđumuz ve bađlayıcılıđı
olmayan teknik ve ticari müňteri hizmetleri için de geçerlidir. Uygulanmadan önce test edilmesi gerekir. Ürünlerimizde kalite standardını garanti ediyoruz.
Teknik deđiňiklik ve geliňtirme yapma hakkı saklıdır. Ayrıntılı bilgi için teknik bilgi formuna bakın.
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Ek ürün:
PU köpük baskı silindiri
Art.-Nr. 0693 011 750
Spatula
Art.-Nr. 0695 940 947
El kartuň tabancası, Pressfix
Art.-Nr. 0891 200 600 / 0891 400 600
Yapıňtırıcı+Sızdırmaz HaftPlus Plastik/
Ahňap/Taň
Art.-Nr. 0890 100 62

