„SEALING“
UFO“
TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS (TDL)
„BeSealed SEALING UFO“ yra pagamintas iš hidrofilinio vandenyje išbrinkstančio
sintetinio kaučiuko. Jis veikia kaip išorinis vandeniui nelaidus tarpiklių sandariklis.

APRAŠYMAS (REGISTRUOTAS DIZAINAS )
•

Suprojektuotas ir sukurtas tarpikliams sandarinti nuo prasiskverbiančio ar spaudžiančio vandens, kuris įsiskverbia
tarpiklio išorėje.

•

Tuščiavidurių tarpiklių vidiniam sandarinimui rekomenduojame naudoti registruotą „BeSealed Sealing Plug“.

•

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

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
•

Šis gaminys turi būti montuojamas klojinio tarpiklio viduryje ir virš jo su ne
mažesniu kaip 100 mm betono dangčiu.

•

Dėl savo labai minkštos ir elastingos sudėties kiekvieną „SEALING UFO“ galima
montuoti ant skirtingo skersmens tarpiklių (žr. dydžius ir pakuotes).

•

Sušlapinus tarpiklį, montavimo darbai bus lengvesni.

•

Reikėtų vengti gaminio montavimo nuolatinio lietaus metu, nes gaminys
gali iš anksto padidėti.

•

Jei gaminys išbrinksta prieš tam numatytą laiką, išdžiūvus gaminiui šio matmenys
sugrįš į pradinę būseną.

TECHNINIAI DUOMENYS

Savybė
Kietumas

± 25° Šoro kietis (A):

Tempiamasis stipris

>2 MPa

Ribinis pailgėjimas

>300 %

Naudojimo temperatūra

-50 °C / +70 °C

Išbrinkimo apimtis lietaus vandenyje

500 %
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Gaminio išbrinkimo apimtis su betonu
sumaišytame vandenyje

400 %

Išbrinkimo apimtis sūriame vandenyje

200 %

Atsparumas oro sąlygoms

Puikus
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.

Cheminis atsparumas

DYDŽIAI IR PAKUOTĖ
Dydis

Vidaus ø A (mm)

Plotis C (mm)

Suderinamas su tarpikliais su
išoriniu ø (mm)

„UFO“ 12 mm

12

41

15

12–16

„UFO“ 17 mm

17

53,5

15

17–23

„UFO“ 24 mm

24

53,5

15

24–30

„UFO“ 31 mm

31

68,5

15

31–38

„UFO“ 39 mm

39

68,5

15

39–60

Dydis

Vnt. / krepšys Vnt. / dėžutė

Vnt. / padėklas

„UFO“ 12 mm

100

1 000

18 000

„UFO“ 17 mm

100

700

12 600

„UFO“ 24 mm

100

700

12 600

„UFO“ 31 mm

50

500

9 000

„UFO“ 39 mm

50

500

9 000

Išorinis ø B (mm)

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

SAUGA
„SEALING UFO“ saugos duomenų lapą galite gauti kreipęsi adresu info@besealed.com
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