Izplatītājs Latvijā : Primostar SIA

Ražotājs: WFP GmbH (Vācija)

“WFP Rubberflex S”

Artikula numurs: W120420A

Ar silānu modificēti speciālie polimēri
Bez bitumena, bez šķīdinātāja

Produkta apraksts:
WFP Rubberflex S ir viena komponenta, is a one component, tiksotropisks, dziļu plaisu pārklāšana, bez bitumena,
bezūdens un bez šķīdinātājiem speciāls pārklājums uz ar silānu modificētu polimēru bāzes. Produkts reaģē mitrumā un
cietējot neveido burbuļus. Šī iemesla dēļ WFP Rubberflex S ir lietojams gandrīz visos laikapstākļos. Cietēšana tiek
nodrošināta pie augsta gaisa mitruma. Pateicoties izejmateriālu īpašai formulai, materiāls ir izturīgs pret UV.

Pielietojuma veidi:
WFP Rubberflex S izmantojams, lai hidroizolētu āra pagraba sienas, pamatus, grīdas plātnes utt. Produkts ir piemērots
vertikālām zonām. WFP Rubberflex S var izmantot arī kā starppārklājumu (zem cementa grīdas) grīdas plātnēm,
balkoniem un terasēm, kā arī cietu putu izolācijas dēļu saistīšanai. Materiāls līp pie visām sausām, nedaudz mitrām,
minerālu virsmām, kā arī bitumena virsmām. Tāpat WFP Rubberfle S var izmantot visu veidu detalizētai hidroizolācijai
kā cauruļu atveres, gaismas šahtu savienojumu utt. virs neapdzīvotām zonām

Īpašības:
-

Viens komponents.
Ātra žūšana.
Ātra aizsardzība no lietus.
Pārklāj plaisas.
Pilnīga ūdensnecaurlaidība.
Piemērota, lai salīmētu stingrus putu izolācijas plāksnes.
Bez šķīdinātājiem.
Tiksotrpiska.
Cietēšana mitrumā.
Bez viegliem pildītājiem kā polistirols.
„Izgatavots Vācijā“

Specifikācija
Pamats:
Krāsa:
Apstrādes temperatūra:
Blīvums:
Pārklāj plaisas:
Konsistence:
Apstrādes laiks:
Patēriņš:
Biezums:

Primostar SIA
Address: Rīga, Puškina iela 4 / Rīga, Puškina iela 1a

Ar silānu modificēti speciāli polimēri
pelēka
No > + 5 °C līdz + 35 °C.
apm. 1,5 g/cm3
apm. 425 %
pastveida, uzklājama ar līdzinātāju vai smidzinātāju.
apm. 24 stundas (pie +20 °C un 50 % relatīvā
mitruma)
apm. 1,5 kg uz mm
Atkarībā no nepieciešamās aizsardzības un virsmas.
1 mm mitras plēves biezums atbilst
apm. 1 mm sausas plēves biezumam
iespējams maks. pārklājums līdz 8 mm.
tel: +37060203018
email: primostar@primostar.lv

www.primostar.eu/lv

Iepakojuma veids:
600 ml cilindrisks maiss.

Uzglabāšana:
6 mēnešus (bezsarmas un sasos apstākļos oriģinālajā iepakojumā).

Lietošana:
Virsmas sagatavošana
Virsmai jābūt sausai vai nedaudz mitrai, nestspējīgai, stingrai un tīrai. Pirms WFP Rubberflex S izmantošanas ir jānoņem
irdenas sastāvdaļas, augsne, atdalīšanas līdzeklis, attīroša eļļa, smērvielas un citi saķeri samazinoši atdalošie slāņi. Bojāti
betona un apmetuma laukumi, plaisas un bedres ir iepriekš jāsalabo vai jāaizver. Pirms tam jānoņem atskarpes un ass
raupjums. Ja nepieciešams, ieteicams gruntējošais slānis.
Materiāls:
WFP Rubberflex S var apstrādāt ar rokas spiedni, kas paredzēta cilindrveida maisiem.
Ja nepieciešams, substrāts jāgruntē. Materiāls ir gatavs apstrādei.
Īpaša uzmanība jāpievērš blīvēšanas pareizai izpildei šuvju, savienojumu un pārtraukumu, kā arī iespiedumu vietā. Svaigi
uzklāta hidroizolācija jāaizsargā no lietus!
Blīvējums jāsargā no bojājumiem. Aizsardzības un drenāžas kārtas drīkst uzklāt tikai pēc tam, kad hidroizolācijas slānis
ir pilnībā izžuvis. Darbarīki jānotīra mehāniski.

Ieteicamie darbarīki
Līdzinātājs, rokas spiedne, smidzinātājs, cimdi, aizsargbrilles.

Piezīmes
Informācija atbilst pašreizējam izstrādes posmam. Nav apgalvojumu par pilnīgumu. Mēs neatbildam par profesionālu
un tādēļ veiksmīgu produktu apstrādi. Mēs pieņemam garantiju tikai par produktu kvalitāti, bet ne par apstrādi. Lietotāja
pienākums ir novērtēt mūsu produktu piemērotību savam mērķim. Ieteicamas iepriekšējas pārbaudes.
Primostar SIA
Address: Rīga, Puškina iela 4 / Rīga, Puškina iela 1a

tel: +37060203018
email: primostar@primostar.lv

www.primostar.eu/lv

