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Waterstop-Kellerdicht W
Liuotteeton siveltävä bitumipinnoite
Käyttöalue

Liuotteeton lateksi-bitumiemulsio sokkeli- ja kellarialueiden
kosteuseristeeksi. Pysyvä suoja maakosteutta ja vesiroiskeita vastaan.
Voidaan käyttää yhdessä alsecco julkisivujärjestelmien kanssa.

Ominaisuudet :

- hyvä tarttuvuus, helppo levittää
- säänkestävä
- vettäläpäisemätön
- vesihöyryäläpäisevä
- ei ”lahoa”
- kestää hyvin humusta

Tekniset tiedot :

Sideaine :
Tiheys:

Valmistelut :

Valmistelevat työt :
Avoimet saumat ja halkeamat täytetään huolellisesti ennen käsittelyä.
Alustan esikäsittely :
Alustan tulee olla kantava, kiinteä, tasainen ja vapaa kaikista epäpuhtauksista, jotka
voivat heikentää tartuntaa.
Hyvin huokoinen alusta pohjustetaan Waterstop-Kellerdicht W:llä, jota on ohennettu
30 % vedellä.

Bitumilateksi
Ominaispaino 1,05 g / cm3

alusta

käsittely

betoni tai laastiluokka
PIII:n laastit
harkkomuuraus tai vast.
EWIS-järjestelmä

ei mitään
ylitasoitus
Armatop MP, L tai A tai muu pohjalaasti

Sekoitussuhteet :

Käyttövalmista.
Voidaan ohentaa 5 % vedellä työskentelyn helpottamiseksi.

Työskentely :

Levitetään kaksi- kolme kerrosta siveltimellä, telalla tai ruiskulla.
Mikäli pinnoitus tehdään keinohartsilaastilla, voidaan jälkimmäiseen käsittelyyn
lisätä kvartsihiekkaa ( 0,3 –0,7 mm ).
Mikäli pinta maalataan, käytetään Alsicolor Cryltec –maalia.

Menekki :

n. 0,5 l / m2 / käsittelykerta
Tarkan menekin määrittämiseksi suosittelemme koepinnoitusta.

Työskentelyolosuhteet :

Työskentelyn ja kuivumisen aikana lämpötila ei saa laskea alle
+ 5 C:een.

Kuivumisaika:

Lämpötilasta ja ilmankosteudesta riippuen 1 –4 h.
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Tuoreena vedellä.

Toimitukset :

Tuotenumero: 795389
Pakkaukset : 25 kg:n muovisanko, täysi lava 300 kg.

Väri :

Musta
Märkänä vihreästä ruskeaan.

Muuta :

Kuljetukset : Ei vaarallinen tuote
Varastointi:
Kuivassa, kosteudelta suojattuna alkuperäisessä avaamattomassa
pakkauksessa väh. ½ vuotta.

Turvallisuusohjeet:

R 52/53 :
S 61 :

Narmapinnoitus Oy
Paattistentie 947
21330 Paattinen
040-7646648 / 040-7646649
fax 02-4782444
www.alseccofinland.fi

Haitallista vesieliöille; voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia
vesiympäristössä
Vältettävä päästämistä ympäristöön. Tutustu käyttöturvallisuustiedotteeseen.

Nämä ohjeet ja neuvot on annettu käyttäjän opastukseksi sitoumuksetta eivätkä
ne vapauta käyttäjää vastuusta varmistua tuotteen sopivuudesta yksittäisessä
tapauksessa. Emme voi vastata ohjeiden oikeellisuudesta silloin kun on kyseessä
sellaiset työmaaolosuhteet, työtavat ja käyttöalueet, jotka eivät ole
valvontamme alaisia. Kaikki työntekijöidemme antamat ohjeet ja poikkeamat
näistä ohjeista tulee antaa kirjallisesti.
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