Platintojas Lietuvoje : Primostar UAB

Gamintojas : WFP GmbH (Vokietija )

“WFP Rubberflex V 1C”

Art.nr. W120314

Specialūs silanu modifikuoti polimerai, be bitumo, be tirpiklių

Produkto aprašymas:
WFP Rubberflex V 1C yra vienkomponentė tiksotropinė, didelius įtrūkimus mažinanti, be bitumo, bevandenė ir be
tirpiklių naudojama speciali danga, kuri tepama ant silanu modifikuotų polimerų. Gaminys reaguoja į drėgmę ir kietėja
nesuformuodamas burbulų. Dėl šios priežasties WFP Rubberflex V 1C yra pritaikytas naudojimui beveik visomis oro
sąlygomis. Kietėjimas užtikrinamas net esant didelei oro drėgmei. Dėl specialios žaliavų sudėties gaminys yra atsparus
UV spinduliams.

Taikymo sritis:
WFP Rubberflex V 1C yra naudojamas išorinių rūsio sienų, pamatų, grindų plokščių ir t.t. hidroizoliacijai. Gaminys tinka
vertikaliems plotams. WFP Rubberflex V 1C taip pat gali būti naudojamas kaip tarpinė danga (po cemento grindimis)
grindų plokštėse, balkonuose ir terasose, taip pat norint klijuoti tvirtas putplasčio izoliacines plokštes. Medžiaga prilimpa
prie visų sausų, šiek tiek šlapių mineralinių paviršių, taip pat bituminių paviršių. WFP Rubberflex V 1C gali būti
naudojamas visų rūšių detalių ir stogų hidroizoliacijai virš negyvenamų vietų.

Savybės:
- Vienas komponentas
- Galima naudoti su mentele arba purškiant
- Greitai džiūsta
- Greita apsauga nuo lietaus
- Įtrūkimų šalinimas
- Visiškai nelaidus vandeniui
- Tinka tvirtų putplasčio izoliacinių plokščių klijavimui
- Be tirpiklių
- Tiksotropinis
- Atsparus drėgmei
- Be lengvų užpildų, tokių kaip polistirenas
- Pagaminta Vokietijoje
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Specifikacija:
Pagrindas:
Silano modifikuoti specialūs pilkos
Spalva:
Spalvos polimerai
Apdorojimo temperatūra: > + 5 °C iki + 35 °C.
Tankis:
apytiksliai 1,5 g/cm3
Padengia įtrūkimus:
apytiksliai 425 %
Konsistencija:
pastos pavidalo, naudojamas su mentele arba purškimo įtaisu
Apdorojimo laikas:
apytiksliai 24 valandos (esant +20 °C ir 50 % santykinei drėgmei)
Sunaudojimas:
apytiksliai 1,5 kg/mm atsižvelgiant į reikalingą apsaugą ir paviršių
Storis:
1 mm drėgnos plėvelės storis atitinka apytiksliai 1 mm sausos plėvelės storį
maksimaliai galima padengti iki 8 mm

Pristatymo forma:
7 kg aliuminio maišai 2 maišai vienam kibirui

Sandėliavimas
6 mėnesiai (originalioje pakuotėje nešaltoje ir sausoje patalpoje)

Naudojimo instrukcija
Paviršiaus paruošimas
Paviršius turi būti sausas arba šiek tiek drėgnas, stabilus ir švarus. Prieš dengiant WFP Rubberflex V 1C, turi būti
pašalinami nepritvirtinti komponentai, gruntas, atpalaiduojančios medžiagos, klojinių alyva, riebalai ir kiti lipnumą
mažinantys sluoksniai. Pažeistas betonas, tinkas, įtrūkimai ir ertmės pirmiausia turėtų būti atnaujinti naudojant WFP
Multi Mortar. Pirmiausia reikia pašalinti atplaišas ir aštrius kraštus. Paprastai rekomenduojama naudoti gruntą.

Medžiaga
WFP Rubberflex V 1C gali būti tepamas mentele ar purškiant ant sandaraus ir gruntuoto paviršiaus. Medžiaga yra
paruošta naudojimui, jos maišyti nereikia.
Prieš paviršiaus hidroizoliaciją, kraštuose reikia sudaryti griovelį su WFP Multi Mortar. Tinkamai užsandarinkite jungtis,
uždengimus, perdangas ir įsiskverbimų vietas. Pradėjus lyti, paviršių būtina tinkamai apsaugoti.
Danga turi būti apsaugota nuo pažeidimų. Drenažo sluoksnius ir apsauginius sluoksnius reikia tepti po to, kai danga
visiškai išdžius. Įrankiai ir įranga turi būti valomi mechaniškai.

Rekomenduojami įrankiai
Rantuota mentelė, purškimo įtaisas, pirštinės, apsauginiai akiniai.

Pastaba
Informacija pateikiama atsižvelgiant į dabartinę produkto gamybos būklę. Pretenzijos dėl išsamumo nėra. Mes
neatsakome už tai, kaip profesionaliai ir tinkamai yra naudojami mūsų pagaminti produktai. Mes suteikiame garantiją
tik produktų kokybei, bet ne jų perdirbimui. Vartotojas prisiima atsakomybę dėl mūsų produktų tinkamumo pagal
paskirtį įvertinimo. Rekomenduojama atlikti išankstinius bandymus.
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