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Betec 350
®

Hidroizolējošs cementu saturošs savienojums savienošanas savilcējstieņu atveru
hermetizācijai.
Apraksts

BETEC® 350 ir vienkomponenta cementu saturošs savienojums, kas ir modificēts ar polimēriem un stiegrots ar šķiedrām. Tas ir ātru cietējošs, augsti izturīgs, hidroizolējošs savienojums,
ko izmanto veidņu savilcējstieņu atveru hermetizācijai,

Priekšrocības

•
•
•
•
•
•

Ātri sacietē pēc 30 minūtēm pie 20oC.
Ūdensnecaurlaidīgs, spēj izturēt 10 bāru
spiedienu.
Liels saķeries spēks pie substrāta.
Saraušanās kompensēta.
Zema caurlaidība, pateicoties modificētajam polimēram.
Šķiedru stiegrojums uzlabo izturību.

Pielietojumi

Uzglabāšana
Uzglabāt sausā vietā apstākļos, kur novērsta tā
sasalšana. Neļaut sasalt.
Substrāta sagatavošana
Laukumam ir jābūt brīvam no putekļiem, eļļas,
taukiem, netīrumiem un jebkura vaļīga materiāla. Gludas virsmas ir jāpadara raupjas mehāniski
ar raupju drāšu suku vai tamlīdzīgi. Jebkura palikusi plastikāta uzmava ir vai nu pilnībā jānoņem
vai jāatgriež atpakaļ un jānoņem 40-50 mm no
betona virsmas. Savilcējstieņa atvere tad ir jāaizbāž ar saspiežamu aizbāzni. Savilcējstieņa atvere ir jāpiesātina ar tīru ūdeni, un jebkurš liekais
ūdens uz virsmas ir jāaizvāc. Izmantojiet siltu
ūdeni, ja betons ir jauns.

Sajaukšana
Sajauciet tikai pietiekamu daudzumu, ko var
izlietot 20 minūšu laikā, kamēr ar sastāvu var
strādāt. Sajauciet pulvera un ūdens proporcijā
6:1 pēc tilpuma. Vienmēr pievienojiet pulveri
ūdenim. Ja sajaucamie daudzumi nepārsniedz
2 kg, sajaukšanu var veikt manuāli. Maisiet 4-5
minūtes un pārliecinieties, ka pulveris ir pilnībā
iemaisīts, Lielākiem daudzumiem izmantojiet
MR2 lāpstiņu maisītāju ar lēna ātruma urbi.
Maisiet rūpīgi 2-3 minūtes, iegūstot viendabīgu
maisījumu.
Novietošana
Uzklājiet ar roku (vienmēr jāvalkā aizsargcimdi)
vai ar špakteli. Pārliecinieties, ka sastāvs ir labi
iestrādāts savilcējstieņa atverē.

BETEC 350

BETEC 350 savilcējstieņa atverē
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Piegāde
Pakas lielums:

8 kg

Iznākums:

4 litri uz 8 kg paku

Pārklājums (26 mm diametra savilcējstienis)

110 atveres uz 8 kg paku

Fiziskās īpašības
Maisījuma krāsa:
Maisījuma blīvums:
Min. uzklāšanas biezums
Maks. uzklāšanas biezums
Min. uzklāšanas temperatūra
Maks. uzklāšanas temperatūra
Izlietošanas laiks
Saspiešanas spēks
1 stunda:
1 diena:
7 dienas:
28 dienas:

Sacietēšana

Ir jāievēro normālās betonēšanas procedūras.
Sastāva virsma ir jāaizsargā pret stipru saules
gaismu un žāvējošiem vējiem, izmantojot polietilēna loksnes, mitru maisaudumu vai tamlīdzīgi.

Pelēka
21,50 kg/m3
5 mm
50 mm
0oC
35oC
20 min pie 20oC

8,0 N/mm2
38,0 N/mm2
50,0 N/mm2
60,0 N/mm2

Veselība un drošība

Pirms lietošanas izlasiet izstrādājuma etiķeti un
Materiālu drošības datu lapu (MSDS). Lietotājiem jāievēro visas riska un drošības frāzes.
MSDS var iegūt no Grace Construction Products
vai no mūsu mājas lapas www.graceconstruction.com.

Tīrīšana

Visi darba instrumenti ir jānomazgā ar ūdeni uzreiz pēc lietošanas.

apmeklējiet mūsu mājas lapu www.graceconstruction.com
Adcor, Aerofil, BETEC, Bituthene, Hydroduct, Insupak, Korkpak, Paraflex, Paraseal, Preprufe, Procot, Servicised, Servidek, Servigard, Servijoint, Servimastic, Servipak,
Servirufe, Serviseal, Servistrip, Servitite, Vertigard un Vertiseal ir reģistrētas W R Grace & Co.-Conn. preču zīmes.
Adprufe, Armourtape, Bitushield, Bitustik, Bitutape, Hydropaste, Pak Adhesive, PVC Edgetie, Serviband, Serviflex, Servitape, Slipstrip un Solarshield ir W R Grace &
Co.-Conn. preču zīmes.
Sniegtā informācija balstās uz datiem un zināšanām, kas tiek uzskatītas par pareizām un precīzām un tiek piedāvātas lietotāja ievērībai, izpētei un pārbaudei. Tā kā mēs nespējam kontrolēt lietošanas apstākļus, mēs
negarantējam iegūtos rezultātus. Lūdzam izlasīt visus paziņojumus, ieteikumus vai norādījumus kopā ar mūsu realizācijas noteikumiem, ieskaitot tās ierobežotās garantijas un kompensācijas, kas tiek piemērotas
mūsu piegādājamajai produkcijai. Neviens paziņojums, ieteikums vai norādījums nav domāts jebkurai lietošanai, pārkāpjot vai aizskarot trešās personas likumā noteiktās saistības vai jebkuras tiesības.
Nodrošinātas autortiesības 2006. Grace Construction Product Limited.
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