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Przeznaczenie:
Element wzmacniający system płynnej hydroizolacji Siplast Elastic®
Szybki Uszczelniacz PUR.

Zakres stosowania:
Stosowana pomiędzy dwoma warstwami Siplast Elastic ® Szybki
Uszczelniacz PUR służy do wzmocnienia hydroizolacji wszystkich połączeń pionowych i poziomych przy attykach, ogniomurach, narożnikach,
przy izolacji balkonów, tarasów, logii jak również miejsc trudnodostępnych. Jest odporna na pękanie, co eliminuje potrzebę dodatkowego
wzmocnienia elementów izolowanych. Dzięki swojej budowie łatwo się
dostosowuje do każdego rodzaju podłoży. Wymiary taśmy można dostosować do izolowanego elementu wg potrzeb poprzez przycięcie lub
połączenie taśm po szerokości.

Sposób stosowania:

Dane techniczne:

Przed aplikacją Siplast Elastic® Szybki Uszczelniacz PUR należy sprawdzić
stan podłoża, usunąć wszystkie zanieczyszczenia oraz luźne elementy
zmniejszające przyczepność. Po otwarciu pojemnika z Siplast Elastic®
Szybki Uszczelniacz PUR produkt należy dokładnie wymieszać, nie
podgrzewać produktu. Masę nakładamy na oczyszczoną, zmatowioną
powierzchnię bez gruntowania (w przypadku pap bitumicznych można
usunąć posypkę na szerokość zbrojącej systemowej taśmy poliamidowej o rozciągliwości względnej 600%) za pomocą wałka lub pędzla.
W przypadku wykonywania szczelnej izolacji po nałożeniu pierwszej
warstwy (±0,9 kg/m2) należy zainstalować wzdłuż krawędzi pionowej
i poziomej uszczelnianych elementów Elastyczną Zbrojącą Taśmę
Poliamidową i docisnąć ją do podłoża. Następnie po ok. 4-6 h
w zależności od temperatury otoczenia położyć drugą warstwę masy
(±0,7 kg/m2). Podłoże uważa się za dostatecznie suche, jeśli powłoka po
dotknięciu nie brudzi. Na powstałą wodoszczelną powłokę w celu jej zabezpieczenia przed promieniowaniem UV można użyć posypki stosowanej
przy papach bitumicznych (±2 kg/m2) lub zastosować lakier z prawdziwym płynnym aluminium Silver Primer® Szybki Lakier SBS (±0,2 l/m2).
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Taśma o wymiarach: 15 cm x 10 mb lub 15 cm x 50 mb
Kolor: biały
Tkana taśma poliamidowa
Opakowanie rolka: 10 mb lub 50 mb
Elastyczność: 600%
Gramatura: 70 g/m2
Siła zrywająca: 330 N/5 cm
Temperatura stosowania: 0-40°C
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