Platintojas Lietuvoje : Primostar UAB

Gamintojas : WFP GmbH (Vokietija )

“WFP Stopex”

Art.nr. W100315

Vandens sulaikymo priemonė
Sukietėja per kelias sekundes

Produkto aprašymas:
„WFP Stopex“ reaguoja iškart po kontakto su vandeniu ir sukietėja per kelias sekundes. Produktas yra pagamintas
mineralų pagrindu ir pagreitina katalizę. Specialūs priemaišos sukelia greitą reakciją .

Taikymo sritis:
„WFP Stopex“ naudojamas siekiant nedelsiant pašalinti vandens nuotėkius, pvz. betone ir mūre. Produktas laikosi ant
visų neapdorotų, šlapių, drėgnų, sugeriamųjų mineralinių paviršių. Reakcija prasideda per kelias sekundes po kontakto
su vandeniu. Tipinės naudojimo vietos yra vandens nutekėjimas kanalų konstrukcijose, rūsiuose, požeminėse
automobilių stovėjimo aikštelėse, kanalizacijose, nuotekų įrenginiuose, liftų šachtose, užtvankose ir visur, kur vandens
nuotėkis turi būti nedelsiant sustabdytas.

Savybės:
- Pagamintas cemento pagrindu
- Sausas skiedinys
- Atsparus druskoms
- Atsparus šalčiui
- Atspari oro sąlygoms
- Atsparus slėginiam vandeniui

- Visam laikui nelaidus vandeniui
- Leidžia vykti vandens garų difuzijai
- Pagreitina katalizę
- „Pagaminta Vokietijoje“

Specifikacija:
Spalva:
Darbinė temperatūra:
Pagrindas:
Vartojimas:

betono pilka
> + 5°C
specialūs cementai, priedai
priklausomai nuo ertmių kiekio

Pristatymo forma:
15 kg kibire, 36 kibirai ant padėkle.

Sandėliavimas
12 mėnesių (neužšąlančioje ir yra sausoje patalpoje, laikant originalioje pakuotėje)

Naudojimo instrukcija
Paviršiaus paruošimas
Paviršius turi būti tvirtas, stabilus, be gipso ir švarus. Prieš tepant „WFP Stopex“, reikia pašalinti laisvus komponentus,
birumą didinančias medžiagas, klojinių alyvą, riebalus. Be to, paviršius turi būti šlapias, jei reikia, paviršių reikia atkelti
bent 3 cm ir praplauti vandeniu.
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Medžiaga
Medžiaga gali būti naudojama nedelsiant, nepilant vandens ir apdorojama sausai tiesiai iš pakuotės. Įspauskite
maždaug vieną saują į vandens nutekėjimo vietą, kol vanduo nustos tekėti (tai gali užtrukti 6 – 20 sekundžių). Reakcijos
laikas priklauso nuo vandens temperatūros. Apdorojimui būtina dėvėti lygias gumines pirštines.
Uždarius vandens nutekėjimo vietą, mes rekomenduojame visiškai užsandarinti visą plotą. Tokiam sandarinimui galima
naudoti „WFP Crystal Slurry“ (prašome žr. techninių duomenų lapą).
Dar nesukietėjusią medžiagą galima pašalinti grandikliu ar mentele. Sukietėjusias liekanas galima pašalinti tik
mechaniniu būdu.

Rekomenduojami įrankiai
Guminės 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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