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Techninis aprašymas

Artikulo Nr. 7641

Verguβ AW 2K
Savaime išsiliejanti 2K-siūlių masė PUR / naftos dervos
pagrindu

Panaudojimo sritys
Elastinga medžiaga, užpildanti
grindų siūles parkavimo vietose,
požeminiuose
garažuose,
gamyklose,
šaligatviuose
ir
terasose.
Produkto savybės
Atsparus vandeniui, nuotekoms,
silpnoms
rūgštims,
šarmams,
aliejui, įvairiems tirpikliams.
Naudojimas
Dengiant Verguβ AW 2K, paviršius
turi būti sausas, švarus ir tvirtas,
be aliejaus, dulkių ir riebalų.
Metalas turi būti pilkas. Senas
sandarinimo medžiagas ir bitumą
visiškai pašalinti. Būtina gruntuoti
su Remmers Primer PUR ant lygių
ir ant stipriai sugeriančių paviršių.
Naudojant medžiagą drėgnose
vietose, pvz. nuotekų valymo
įrenginiai,
dengti
Remmers
Haftbrücke EP 2K, dengiant šiek
tiek drėgnus paviršius dėti gruntą
Remmers Epoxy MT 100.
Maišymas:
Kietiklio komponentus supilti į
pagrindinius komponentus ir inde
maišyti apie 3 min. Būtinai reikia
naudoti mašininę maišymo įrangą.
Medžiagos likučius nuimti nuo indo
sienelių, tada mišinį iškart pilti ant
siūlės. Per gilias siūles iki
atitinkamo gylio uždaryti su
specialia virve ir / arba sausu
kvarciniu smėliu.
Dengiant grindų siūles, skaityti IVD
aprašymo nr. 1 nurodymus.

Produkto duomenys
Tankis (DIN 52 451-A), esant 20º C:
Perdirbimo temperatūra:
Stingimo laikas:
Spalva:
Mišinio santykis A : B:

1,3 g/ml
+ 10 ºC iki + 35 ºC
apie 90 min.
juoda
100 : 7,5

Produkto charakteristika po sukietėjimo:
E-modulis-50% (DIN 52 455-A1):
0,40 N/mm²
E-modulis-25% (DIN 52 455-A1):
0,20 N/mm²
Pradinės būklės atstatymas (DIN 52 458): > 90 %
Tūrio sumažėjimas (DIN 52 451-A):
-3%
Leistina visa deformacija:
± 15 %
Pasirūpinti geru sandarinimu, kad
vėliau skysta medžiaga nenutekėtų
į
pagrindą.
nekontroliuojamai
Remmers Verguβ AW 2K galima
sutirštinti, iki 3% įpilant Add (art. Nr.
0942).
Nurodymai
Nepamiršti siūlių, didesnių nei 30
mm.
Sukietėjusios
medžiagos
negalima toliau naudoti. Neseniai
padengtus plyšius saugoti nuo
lietaus ir drėgmės, jei reikia,
uždengti.
Cheminė ar mechaninė apkrova
galima tik po 3 dienų.
Darbo įrankiai, jų valymas
Maišyklė. Iškart po darbo įrankiai
valomi V 101 skiedikliu. Sukietėjus
medžiagai, valyti tik mechaniniu
būdu, prieš tai pamirkius V 101
skiediklyje.

Tiekimo forma, išeiga,
sandėliavimas
Teikimo forma:
Baltos skardos indas 5 ir 10 kg.
Išeiga:
Apie 130 g/lfdm, esant 10 x 10 mm
siūlės skersiniam pjūviui.
Sandėliavimas:
Uždaroje originalioje pakuotėje, vėsioje, bet ne minusinėje temperatūroje mažiausiai 12 mėnesių.
Saugos duomenys, ekologija,
utilizavimas
Visa informacija apie saugumą
transportuojant, sandėliuojant, taip
pat apie utilizavimą, ekologiją
pateikta
atitinkamuose
saugos
duomenų lapuose.
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Pateikta informacija sudaryta remiantis paskutiniais
gamintojo gamybos ir panaudojimo techniniais
duomenimis.
Kadangi medžiaga naudojama mums nedalyvaujant,
techninio aprašymo turinys nėra gamintojo garantija.
Duomenys, neįeinantys į techninį aprašymą, reikalauja
raštiško patvirtinimo iš gamyklos gamintojos.
Mūsų bendros tiekimo sąlygos bet kuriuo atveju galioja.
Išėjus naujam techniniam aprašymui, ankstesnieji
netenka savo galios.

7641 TM_11-10 EM-Ä.doc

UAB „Remmers Baltica“, Kirtimų g. 47, LT-02244 Vilnius, Tel.: +370 5 2164237, Faks.: +370 5 2164233, www.remmers.lt

