GB 100 BLOCK
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Bốc xếp
Pallet phù hợp cho việc di chuyển trong

Tài liệu kỹ thuật

kho theo cách thông thường nhưng không
được dùng cần cẩu.
Pallet phải được nâng bằng xe nâng hoặc

Mô tả
GB 100 BLOCK là một khối kết dính và
chống thấm, được làm bằng polymer (loại
APP) có khả năng chống lão hóa cao; đúc
sẵn thành các khối

Lĩnh vực ứng dụng
GB 100 BLOCKS được thiết kế cho các ứng
dụng cần độ bám dính hoàn toàn của bề
mặt bitum với cấu trúc nền hoặc vị trí có độ
gồ ghề đặc biệt.
Chúng được sử dụng để chống thấm thành
công hàng loạt các công trình dân dụng và
công nghiệp, đặc biệt những hạng mục
cần chống chịu áp lực cơ học và chịu tải
tĩnh và động như cầu, cầu cạn, bãi đỗ xe,
v.v.
Do công thức đặc biệt của chúng, GB 100
BLOCKS được làm bằng polymer, tương
thích với tất cả các màng PLUVITEC, cả
gốc APP và SBS.

Hướng dẫn sử dụng sản phẩm
Nói chung, chúng được sử dụng để dán
lớp màng chống thấm bitum đầu tiên vào
bê tông của kết cấu đường. GB 100
BLOCK có những ưu điểm sau:
chúng có thể được ứng dụng cho các bề
mặt không bằng phẳng;
chịu được sự thay đổi nhiệt độ;
có khả năng kết dính tuyệt vời với cấu
trúc nền trước và sau khi lão hóa.

thiết bị nâng chuyên dụng.

Chuẩn bị bề mặt ứng dụng
Bề mặt ứng dụng phải khô và sạch. Bê tông
phải có thời gian bảo dưỡng 2 tuần với độ
ẩm môi trường tối đa 5%. Độ kết dính của
bê tông: thử nghiệm khai thác: 1 MPa.
Chuẩn bị mặt nền bê tông, bao gồm cả mặt
đứng và các chi tiết, với lớp lót bitum phù
hợp PRIMERTEC AD hoặc ECOPRIMER (độ
ẩm môi trường <5%) và PRIMER EPOX với
bụi thạch anh trên bề mặt trong các tình
huống có độ ẩm môi trường <5%, điều này
để loại bỏ bụi và cải thiện độ bám dính. Để
bề mặt khô hẳn trước khi tiến hành các
công việc tiếp theo của ứng dụng. Đối với
các kết cấu được đúc sẵn thường có
khoảng trống giữa các cấu kiện khác nhau,
nên ứng dụng một «dải băng pontage» phù
hợp để kết liền các khe mở đó.
Chuẩn bị bình đun có hoặc không có máy
khuấy cơ hoặc được khuấy thủ công, để
làm tan chảy các khối, theo hướng dẫn của
nhà sản xuất.

Cho vật liệu vào bình đun và các
khuyến nghị
Bỏ các khối vật liệu cần sử dụng khỏi hộp
các tông.
Đặt các khối vật liệu vào trong bình đun
trước khi bật điện, thường là từ 3 đến tối đa
6 khối tùy theo sức chứa của bình đun,
điều chỉnh nhiệt độ vừa đủ đến điểm nóng
chảy, tránh để hợp chất sôi.
Nếu sử dụng bình đun có máy khuấy cơ,
đợi đến khi các khối vật liệu tan chảy hoàn
toàn rồi mới bật máy khuấy. Sau khi tan
chảy hoàn toàn, xả vật liệu vào xô hoặc
bình tưới rồi đổ lên bề mặt ứng dụng.
Nếu cần thêm vật liệu, từ từ thả thêm một
khối mới vào trong bình đun trước khi nó
cạn hẳn.

GB 100 BLOCK có thể có thời gian nóng
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Việc ứng dụng matit diễn ra bằng cách nấu

Bề mặt hoàn thiện

chảy và phải được thực hiện bằng cách sử

Trong trường hợp cần thiết, phủ một lớp

dụng bộ trộn đặc biệt khuấy trộn và kiểm

cát khô bề mặt lên trên lớp GB 100 BLOCK.

soát nhiệt độ.
Nhiệt độ thi công: ± 160°C
Nhiệt độ tới hạn: tối đa 180°C trong 2 giờ
Nhiệt độ bảo trì trong bình: 150/170°C
Thời gian tối đa ở nhiệt độ bảo trì: 6/8 giờ.
Tiêu thụ: 2/3 kg/m2
Đóng gói: khối 15kg
60 khối x pallet/900kg

Thông số kỹ thuật
Đặc tính kỹ thuật
Khả năng linh hoạt lạnh *
Độ bền cắt ở 50°C
Độ bền bóc trên bê tông ở 90°C

GB 100 BLOCK
-10 °C
>8.0 N/cm 2
100 N

* (R = 15 mm, 5 s, dày 3 mm).
Dữ liệu kỹ thuật được cung cấp dựa trên các giá trị trung bình thu được trong
quá trình sản xuất. Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi hoặc sửa đổi các giá trị
danh nghĩa mà không cần thông báo trước hoặc tư vấn. Thông tin trong bảng
dữ liệu này dựa trên kinh nghiệm của chúng tôi. Chúng tôi không thể chịu trách
nhiệm cho việc sử dụng sản phẩm không chính xác. Khách hàng phải lựa chọn
theo trách nhiệm của mình một sản phẩm phù hợp với mục đích sử dụng.
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Thi công GB 100 BLOCK
đã tan chảy

