MASTIC IN CARTRIDGES
Matit bitum nhựa đàn hồi thi công lạnh đóng trong tuýp
Đặc tính

Cảnh báo và an toàn

Hoàn toàn không thấm nước.

Sản phẩm dễ cháy.

Độ bám dính tuyệt vời với vật liệu bitum.

Không thi công gần ngọn lửa trần và mặc

Độ bám dính tuyệt vời với bê tông, xi măng trang phục bảo hộ.
amiăng, kẽm và kim loại.

R10 Dễ cháy.

Ứng dụng thi công.

R52 / 53 Có hại cho sinh vật dưới nước, có

Tài liệu kỹ thuật

Chịu được axit và kiềm loãng.

Chuẩn bị mặt nền
Cạnh các khe phải khô, sạch, không bám
bụi, không dính dầu mơ và các hạt lỏng

Mô tả
Bịt kín vết nứt và khe nối thể hiện một
trong những công việc bảo trì phòng ngừa
hiệu quả nhất trên bề mặt đường và sân
bay.
Nó ngăn nước thấm vào các lớp không liên
kết của cấu trúc đường, tránh hoặc giảm
hiệu quả sụt lún cục bộ, độ cao và biến
dạng do đóng và tan băng.
MASTIC IN CARTRIDGES thi công lạnh đại
diện cho giải pháp tốt nhất để trám kín các
khe nứt không thể khắc phục bằng các
phương pháp truyền thống.
MASTIC IN CARTRIDGES đại diện cho giải
pháp lý tưởng để gắn kết các tấm lát vỉa hè.
Do tính chất của chúng, đòi hỏi một lớp
đệm chống thấm đàn hồi (không cứng)
cho phép các chuyển động nhỏ giữa các
khối.

Sản Phẩm
MASTIC IN CARTRIDGES là một hợp chất
bitum đàn hồi vĩnh cửu, nhựa, chất đàn hồi,
gốc dung môi, thi công lạnh, được đóng
trong tuýp, sử dụng ngay.

Ứng dụng
MASTIC IN CARTRIDGES có thể được ứng
dụng cho:
hàn kín các khe nối và vết nứt trên đường
nhựa;
hàn kín các khe hẹp giữa các tấm bê tông
lát đường;
hàn kín các khe nối và vết nứt để chống
thấm mái nhà.

lẻo. Nhiệt độ môi trường khi thi công nên

thể gây ra tác động tiêu cực lâu dài cho
môi trường nước.
S43 Trong trường hợp hỏa hoạn, sử dụng
bọt hóa học, CO2 hoặc bình chữa cháy bột.
S61 Tránh đổ ra môi trường.

từ + 5°C đến + 40°C.

Bảo quản

Thi công mattit đóng tuýp

2-3 năm khi còn nguyên bao gói

Đục thủng hết màng niêm phong ở cuối

Đóng gói

tuýp.

MASTIC IN CARTRIDGES được đóng trong

Gắn chặt vòi nhựa đã được cắt góc theo hộp 25 x tuýp 310 ml.
đường kính yêu cầu và lắp tuýp vật liệu vào
súng thi công. Bơm mastic bịt kín vào các
cạnh của khe đúng cách sao cho không để
bị kẹt không khí giữa lớp matit và đáy khe.

Thông số kỹ thuật

Đặc tính
Màu sắc
Thời gian khô
Tỷ trọng
Cặn khô ở 130°C
Mô đun đàn hồi ở 100% (DIN 52455)
Nhiệt độ thi công

Giá trị
Đen
bề mặt khô sau 1h
1,28 g/cm3
83,00 %
0,3 N/mm2
-10°C đến +35°C

Các số liệu hiển thị trên tờ rơi sản phẩm này có thể thay đổi trong phạm vi dung sai +/- 5%.
Chúng tôi có quyền thay đổi đặc tính sản phẩm bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

