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Spezialschlämme

IZOLÁCIA STAVEBNÝCH PRVKOV Z NEGATÍVNEJ STRANY
PROFIL PRODUKTU
ź

Použitie:

Špeciálny izolaþný systém HEY DI „AQUASTOPP“ je izoláciou proti škodlivému pôsobeniu
netlakovej a tlakovej vody pri vysokom zaĢažení. Tento produkt umožĖuje povrchovú úpravu všetkých
nosných a minerálnych podkladov, ktoré neobsahujú sadru, na strane odvrátenej od vody.

Oblasti použitia:

Izolácie na vnútornej strane stavebných prvkov zasypaných zeminou alebo zaliatych vodou, napr.
v pivniciach, pivniþných konštrukciách, šachtách, tuneloch, priehradách, hĎbkových garážach,
zásobníkoch vody.

Zloženie:

Prášok na báze cementu s anorganickými prísadami.

Vlastnosti:

ź
HEY DI Spezialschlämme sú zložkou upravenou pre špeciálne izolaþné systémy. Jedná sa o rýchlo
tuhnúce spojivo. Sú odolné proti pôsobeniu mrazu a posypovým soliam.

PARAMETRE PRE POUŽITIE
Tuhnutie:

Ukonþenie tuhnutia: 7 – 21 minút

Spôsob
nanášania:

Náter

Poþet
potrebných
náterov:

ź
3 (aplikácia v rámci HEY DI špeciálneho izolaþného systému)
ź
ź
Ćalšie zložky systému: HEY DI Puder-Ex, HEY DI Isolier flüßig

Príprava
podkladu:

Navlhþenie

Vlastnosti
podkladu:

Podklad musí byĢ minerálny, pevný, savý a nesmie obsahovaĢ sadru. Teplota spracovania od +5 °C.

Spotreba:

cca. 1,5 kg/m2

Náradie:

Hrubá štetka

ýistenie náradia:

Vodou, zasušené zvyšky odstráĖte mechanicky alebo odvápĖovaþom HEY DI Kalklöser.

ź

BIOLOGICKÉ / CHEMICKÉ / FYZIKÁLNE PARAMETRE
Základ:

špeciálny cement

PriechodnosĢ:

po 1 dni

ZaĢažiteĐnosĢ:

Po 3 dĖoch

PevnosĢ v tlaku:

cca. 35 N/mm

OdolnosĢ

OdolnosĢ proti mrazu a posypovým soliam zaruþená

VodivosĢ:

Nevodivý
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ĆALŠIE INFORMÁCIE
Forma dodávky:

Plastové vedrá 1 kg, 5 kg a 15 kg

Skladovanie:

Skladujte v chlade a suchu. Garantovaná skladovateĐnosĢ v uzatvorenom originálnom obale po dobu
cca. 12 mesiacov. Dátum spotreby je uvedený na obale.
Týmto vydaním strácajú platnosĢ všetky predchádzajúce vydania.
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