„SEALING
CONNECTOR
“

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS (TDL)

„BeSealed SEALING CONNECTOR“ pagaminta iš hidrofilinio vandenyje išbrinkstančio
sintetinio kaučiuko. Jis veikia kaip aukšto slėgio vandens sandariklis aplink jungiamąjį
strypą, naudojamą klojinių sistemose.

APRAŠYMAS (REGISTRUOTAS DIZAINAS )
•

Suprojektuota ir sukurta tam, kad jungiamieji strypai būtų užsandarinti ir apsaugoti nuo prasiskverbiančio ar aukšto
spaudimo vandens, kuris įsiskverbia pro pririšimo juostą.

•

Po kontakto su „SEALING CONNECTOR“, prasiskverbęs vanduo bus nedelsiant sustabdytas greitai ir stipriai
išbrinkstančio „SEALING CONNECTOR“.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
1.

2.

3.

4.

1.

Galima pasirinkti skirtingus „TIE BAR CONNECTOR“, kurie tinka naudojant skirtingus jungiamuosius strypus (žr.
pridedamą techninį brėžinį). Įsitikinkite, kad „TIE BAR CONNECTOR“ yra teisingai pritvirtintas virš jungiamojo
strypo.

2.

„TIE BAR CONNECTOR“ turėtų būti sumontuotas jungiamojo strypo su ne mažesniu kaip 100 mm dydžio betono
dangčiu viduryje. Sulenkite „TIE BAR CONNECTOR“ aplink jungiamąjį strypą.

3.

Norint pritvirtinti „TIE BAR CONNECTOR“, jis turi būti montuojamas kartu su „SEALING UFO“.
Galimi įvairūs „SEALING UFO“ dydžiai. Pasirinkite tinkamą derinį, kaip nurodyta toliau pateiktoje lentelėje.

4.

Užstumkite „SEALING UFO“ per „TIE BAR
CONNECTOR“. Sušlapinus „SEALING UFO“, darbus
atlikti bus lengviau.

„TIE BAR
CONNECTOR“ –

„SEALING UFO“ derinių sąrašas

„CONNECTOR 15“

„UFO 24“

„CONNECTOR 20“

„UFO 31“

„CONNECTOR 23“

„UFO 31“

„CONNECTOR 26“

„UFO 39“

„CONNECTOR 30“

„UFO 39“
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TECHNINIAI DUOMENYS

Savybė
Gaminio išbrinkimo apimtis su betonu
sumaišytame vandenyje

400 %

Išbrinkimo apimtis lietaus vandenyje

500 %

Spalva

Mėlyna

Kietumas

35° Šoro kietis (A):

Tempiamasis stipris

>2 MPa

Pailgėjimas

>400 %

Tankis

1,22 +/- 0,03

Temperatūros diapazonas

-20 + 75 °C

Atsparumas oro sąlygoms

Puikus

Cheminis atsparumas

Geras bendras cheminis atsparumas, tačiau patariame būti atsargiems
naudojant aromatinius aliejus ir degalus, augalinius aliejus ir stiprius
aromatinius tirpiklius. Norėdami gauti išsamios konkrečios
informacijos, susisiekite su mūsų pardavimo skyriumi.

DYDŽIAI IR PAKUOTĖ
Dydis

Vnt. / krepšys Vnt. / dėžutė

Vnt. / padėklas

„Connector“ 15 mm

50

500

9 000

„Connector“ 20 mm

50

500

9 000

„Connector“ 23 mm

50

500

9 000

„Connector“ 26 mm

50

500

9 000

„Connector“ 30 mm

50

500

9 000

SERTIFIKATAI
Išsamias ataskaitas ir sertifikatus galite gauti kreipęsi adresu info@besealed.be

SAUGA
„TIE BAR CONNECTOR“ saugos duomenų lapą galite gauti kreipęsi adresu info@besealed.be
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